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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang 
Dengan terus berkembangnya teknologi sistem informasi, maka penyajian informasi yang cepat dan efisien sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini menuntut diubahnya sistem-sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Demikian juga halnya pendataan pasien pada suatu Rumah Sakit. 
Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan umum dibidang kesehatan membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan handal, serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanannya kepada para pasien serta lingkungan yang terkait lainnya. Pelayanan kesehatan di Rumah sakit perlu adanya dukungan dari berbagai faktor yang terkait, salah satunya adalah terselenggaranya rekam medis yang sesuai dengan standar yang berlaku. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan pasien. Rekam medis ini bersifat rahasia, aman dan berisi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah Bagaimana merancang dan membuat suatu sistem informasi rekam medis  yang berbasis web, yang berfungsi sebagai media pendaftaran / registrasi, sistem yang digunakan masih bersifat manual. Pengelolaan data secara manual, mempunyai banyak kelemahan, selain membutuhkan waktu yang lama, keakuratannya juga kurang dapat diterima, karena kemungkinan kesalahan sangat besar. 

1.3. Ruang Lingkup 
Batasan masalah dari penelitian ini adalah pembuatan sistem informasi yang  melingkupi: 
	Pengembangan sistem hanya terbatas pada Sistem informasi pengolahan data pasien rawat inap di RSUD Tabanan 
	Proses dan informasi yang disampaikan hanya mencakup masalah registrasi / pendaftaran pasien, pemilihan bangsal atau ruangan.
	Sistem ini juga mencakup pengolahan data obat  dan data pelayanan obat kepada pasien.
	Sistem ini mencakup sistem transaksi pembayaran.
	Sistem yang berfungsi sebagai media pendaftaran, pencatatan data rekam medis dan menampilkan informasi rekam medis pasien yang bersangkutan. 


1.4. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pengembangan Sistem Informasi Rekam Medik Rawat Jalan adalah: 
	Merancang dan membuat sistem informasi pengolahan data pasien rawat inap berbasis web pada RSUD Tabanan.
	Memperlancar dan mempermudah cara kerja pegawai atau stap rumah sakit dalam menyimpan, mengupdate, mengakses dan mencari catatan-catatan medis pasien secara lengkap dan akurat. 
	Khusus untuk data-data rekam medik pasien hanya bisa diakses oleh dokter, petugas dan pasien yang bersangkutan. 















