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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Kebutuhan akan informasi saat ini merupakan faktor yang paling 

mendasar. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya dibidang informatika, Senantiasa menawarkan 

teknologi informasi yang semakin cepat. Hal ini jelas berdampak pada 

segala segi kehidupan manusia yang menuntut segalanya juga harus cepat. 

Setiap manusia dituntut untuk mengikuti langkah kemajuan teknologi, 

dengan kata lain manusia menjadikan kemajuan teknologi tersebut sebagai 

kebutuhan utama. Peran Komputer di setiap bidang usaha sebagi alat bantu 

pengolahan data semakin dirasakan sehingga kegiatan operasional suatu 

instansi atau perusahaan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kini semakin pesat, 

demikian juga dengan teknologi komputer yang juga mempengaruhi oleh 

arus teknologi informasi dunia saat ini. Disadari atau tidak bahwa 

teknologi informasi saat ini telah begitu mengakar dalam aktivitas kita 

sehari-hari baik itu dalam kehidupan kita di tengah masyarakat maupun di 

tengah komunitas tempat kita bekerja.  

 Dengan maraknya persaingan dalam menyajikan suatu informasi 

yang cepat dan akurat, kebutuhan itu pun makin terasa, demikain pula 

dengan RS Hidayah Sukoharjo. Dalam persaingannya dibutuhkan suatu 

sistem yang akan mempermudah dalam pencatatan data-datanya yaitu dari 

sistem manual menjadi sistem komputerisasi berbasis multiuser yang saling 
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terkait antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Sehingga semua 

bagian dapat bekerja secara bersamaan, dengan demikian maka proses 

pelayan di Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo dapat lebih efisien. Dan bagian-

bagian tersebut antara lain yaitu: Administrator, bagian Administrasi dan 

bagian Manajer.  

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian diatas dapat diambil perumusan beberapa masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana mempersiapkan suatu sistem yang dapat mencatat data 

transaksi rawat inap di RS Hidayah Sukoharjo. 

2. Bagaimana proses informasi / laporan data transaksi di RS Hidayah 

Sukoharjo 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Dari perumusan masalah diatas maka masalah yang akan dibahas 

sebagai berikut :  

1. Pencatatan Data Pendaftaran Pasien 

2. Pencatatan Data Kamar 

3. Pencatatan Data Dokter 

4. Pencatatan Data Foto Rontgen 

5. Pencatatan Data Tindakan 

6. Pencatatan Data RS Rujukan 

7. Pencatatan Data Obat 
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8. Pencatatan Data Transaksi Kamar 

9. Pencatatan Data Transaksi Mutasi kamar 

10. Pencatatan Data Transaksi Obat 

11. Pencatatan Data Transaksi Rujukan 

12. Pencatatan Data Transaksi Foto Rontgen 

13. Pencatatan  Pembayaran Biaya Rawat Inap 

14. Pencatatan Pembayaran Biaya Rawat Jalan 

15. Laporan Data Obat 

16. Laporan Data Dokter 

17. Laporan Data Foto Rontgen 

18. Laporan Data RS Rujukan 

19. Laporan Data Tindakan 

20. Laporan Data Rekam Medis 

21. Laporan Data Kamar 

22. Laporan Data Transaksi  Obat 

23. Laporan Data Transaksi Foto Rontgen 

24. Laporan Data Transaksi  Rujukan 

25. Laporan Data Transaksi Tindakan 

26. Laporan Data Transaksi Kamar 

27. Laporan Biaya / Pendapatan 

Dengan beberapa masalah diatas, maka bagian-bagian yang terkait 

dengan Komputerisasi Sistem Rawat Inap Di Rumah Sakit Hidayah 

Sukharjo yaitu Administrator, Bagian Administrasi, Manajer. Dimana 

masing-masing bagian tersebut mempunyai hak akses, yaitu: 
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1. Administrator 

Administrator mempunyai hak akses secara menyeluruh (full contro) 

pada Aplikasi Sistem Rawat Inap di Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo. 

2. Bagian Administrasi (Pendaftaran, Keuangan, Farmasi, Radiologi, 

Rekam medis) 

Bagian Administrasi mempunyai hak akses yaitu mencatat data master 

dan semua transaksi sampai dengan  semua laporan-laporan yang 

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi pada Aplikasi Sistem 

Rawat Inap di Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo. 

3. Bagian Manajer 

Mengakses laporan pasien masuk dan laporan pasien keluar juga dapat 

mengakses laporan kamar yang telah terisi dan laporan kamar yang 

belum terisi, laporan dokter, laporan keuangan dan semua laporan 

transaksi. 

 

1.4. TUJUAN PROYEK AKHIR 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun Proyek Akhir ini 

adalah : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang pendidikan 

Strata 1 di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar 

Nusantara Surakarta 

2. Membuat sistem informasi rawat inap di rumah sakit Hidayah Sukoharjo 

 

 



 5 

1.5. MANFAAT PROYEK AKHIR 

 Adapun manfaat dari hasil proyek akhir ini adalah : 

1. Manfaat bagi Akademik 

Bagi pihak akademik secara tidak langsung fungsinya secara dimensi 

intelektual yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan sebagai referensi 

untuk membantu semester bawah yang akan menyusun proyek akhir 

serta menambah perbendaharan buku pada perpustakaan. 

2. Manfaat bagi Mahasiswa 

Menambah khasanah ilmu dalam bidang komputerisasi rawat inap 

berbasis multiuser di rumah sakit Hidayah Sukoharjo. 

3. Manfaat bagi RS Hidayah Sukoharjo 

Sebagai gambaran alternatip untuk Upgrade tehnologi komputerisasi 

berbasis multiuser, Membantu dalam memecahkan permasalahan di RS 

Hidayah Sukoharjo. 
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1.6. KERANGKA PEMIKIRAN 

Skema Pemikiran  Komputerisasi Sistem Rawat Inap Berbasis Multiuser Di 
Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Pemikiran  Komputerisasi Sistem Rawat Inap Berbasis 
Multiuser Di Rumah Sakit Hidayah Sukoharjo 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi ini, maka sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai Latar 

Belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan 

Skripsi, Manfaat Skripsi, Kerangka Pemikiran dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II   LANDASAN / DASAR TEORI 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pokok 

bahasan dan yang mendasari di dalam penulisan laporan skripsi 

ini antara lain sebagai berikut : pengertian komputer, pengertian 

sistem, pengertian rumah sakit, pengertian rawat inap dan rawat 

jalan, pengertian database, pengertian pasien, pengertian 

multiuser, dan pengertian visual basic, pengertian crystall report. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai metodologi / cara penelitian 

yang dilakukan oleh penulis guna medapatkan hasil yang sesuai 

dengan yang diinginkan beserta analisis data yang telah diteliti. 

BAB IV   PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang perancangan sistem komputerisasi 

pembayaran biaya rawat inap dan rawat jalan yang meliputi : 

Bagan Alir Dokumen, Diagram Alir Data, Desain Kamus Data, 
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Desain Database, Desain Input dan Output dan Implementasi 

Sistem. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 


