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BAB I 
PENDAHULUAN


1.1	Latar Belakang
Dengan  berkembangnya  teknologi yang  semakin pesat,khususnya teknologi informasi memberi peran penting dalam kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang mendukung manusia dalam menyelesaikan pekerjaanya. Sistem pengolahan data sebagai alat bantu diperlukan untuk menunjang dalam bidang pengolahan data. 
Pengunaan komputer pada instansi tertentu masih sangat terbatas sebagai alat penyimpan data dan sebagai alat pengganti mesin ketik. Komputer belum dipergunaan seoptimal mungkin salah satunya sebagai pengolah data dan penyimpan data.  
Rumah sakit merupakan salah satu instansi yang menjadi pusat pelayanan kesehatan harus mempunyai penyimpanan data yang baik dapat memberikan informasi dan dapat memberikan gambaran  riwayat kesehatan pasien secara baik pula sehingga dalam melakukan diagnosa suatu penyakit yang diderita pasien dapat dilakukan secara baik. 
Berdasarkan permasalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk membuat aplikasi pengolahan data pasien rawat jalan di Klinik Rawat Jalan Mulia sehingga diharapakan dapat meningkakan pelayanan kesehatan. 
1.2	Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang di atas, maka dibuat pemrosesan data di Klinik Rawat Jalan Mulia  untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para pasien yang berobat dan bagi para medis untuk memberikan informasi secara lengkap secara komputerisasi tentang data di Klinik Rawat Jalan Mulia. 
1.3	Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi:
	 Pengelolaann data daftar nama pasien rawat jalan,pegawai,layanan medis,obat,dan transaksi pada instalasi rawat jalan
	Sistem ini menghasilkan output laporan daftar daftar nama pasien rawat jalan,pegawai,layanan medis,obat,dan transaksi pada instalasi rawat jalan


	Sistem ini dibagi menjadi dua yaitu operator/user dan admin, Operator adalah petugas di bagian resepsionis/pendaftran pasien, sedangkan admin adalah kepala bagian Klinik rawat jalan yang secara khusus bertugas meningputkan data dasar,
	Sistem ini memberikan menu pancarian pada bagian tampilan laporan untuk mempercepat pencarian data yang diinginkan seperti pencarian data pasien, petugas medis, jenis tindakan, obat dan pemeriksaan laboratorium


1.4	Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan :
	Membuat aplikasi pemrosesesan data pasien pasien rawat jalan di Klinik Rawat Jalan Mulia-Klaten.
	Untuk mempermudah pengarsipan data administrasi proses pendaftran pasien dan data transaksi rawat jalan secara terkomputerisasi. 


