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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

                 Dalam rangka meningkatkan program Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera sebagai upaya pembangunan kesehatan menuju 

keluarga berkualitas untuk masa yang akan datang tanpa adanya usaha-

usaha pembangunan di segala bidang yang telah di laksanakan dengan 

maksimal tidaklah berfaedah. Program Keluarga Berencana (KB) 

merupakan salah satu penanggulangan pertumbuhan  penduduk. Untuk

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien KB di Puskesmas 

Berbah Tegal Tirto diperlukan suatu alat bantu agar dapat memenuhi 

kebutuhan dalam pelayanan, dengan memanfaatkan kamajuan teknologi 

terutama kemajuan teknologi komputer. Sehingga informasi yang dapat 

diharapkan dapat lebih cepat, tepat dan akurat guna meningkatkan

kualitas dan kemapuan yang dimiliki. Dalam pertimbangan hal-hal diatas, 

penulis terdorong untuk melakukan pengebangan terhadap sistem yang 

sudah ada di puskesmas Berbah Tegal Tirto, dengan berusaha sebaik 

mungkin sehingga sistem 

yang sudah ada dapat menjadi lebih baik dan  efektif serta  bermanfaat 

bagi pengguna.
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1.2  Rumusan Masalah

  Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membuat 

sebuah system informasi yang dapat digunakan untuk melakukan 

pengolahan data pasien Keluarga Berencana karena cara sistem pasien 

Keluarga Berencana dilakukan secara manual yang berupa form dari 

kertas, dalam pengisiannya tidak baku, mudah rusak dan dalam 

pencariannya dibutuhkan waktu yang cukup lama. 

1.3 Ruang Lingkup

       1. Sistem yang digunakan adalah multi user yang dapat 

diakses   oleh admin, bagian pendaftaran, bagian laborat,

bagian pemeriksaan dan kepala puskesmas.

                2. Sistem ini digunakan untuk pengolahan data dokter,

pengolahan data asuransi atau jaminan kesehatan dan 

data user.

         3. Sistem dapat digunakan untuk pengolahan data   

pemeriksaan pasien kb dilaboratorium, sebagai 

pemeriksaan penunjang bagi pasien KB atau pasien Drop 

Out.

           4. Sistem ini dapat digunakan untuk pengolahan data 

pemeriksa pasien keluarga   berencana, pengolahan 

data pasien droup out dan lain –lain .
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1.4  Tujuan Penelitian

    Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk membuat suatu 

rancangan sistem yang dapat mempermudah pencarian berkas pasien 

keluarga berencana yang mendaftar pada puskesmas berbah tegaltirto. 

Dan diharapkan dapat mempermudah proses pengolahan data pasien 

keluarga berencana. Pengolahan data pasien dan pembuatan laporan 

laporan yang berhubungan dengan sistem informasi pengolahan data 

pasien keluarga berencana di puskesmas berbah tegaltirto dengan 

komputer sebagai alat pengolahnya serta dapat mengefisienkan waktu 

sehingga seluruh proses dapat berjalan baik, teratur, dan rapi. 
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