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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi ini dunia mengalami banyak perubahan baik dibidang ilmu pengetahuan maupun teknolgi informasi. Sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, manusia sangat memerlukan alat bantu agar dapat memenuhi semua aspek dalam kehidupannya. Disamping itu manusia berusaha bekerja dalam waktu yang relatif singkat serta menginginkan suatu informasi yang relatif cepat dan benar untuk dapat membantu dalam  pengambilan keputusan.
Kemajuan teknologi komputer sebagai pendukung pemrosesan data dan informasi menjadi kebutuhan pada setiap perusahaan dan instansi pemerintah maupun bukan pemerintah. Kemajuan teknologi bisa diterapkan pada bidang jasa pelayanan kesehatan masyarakat seperti pengolahan data pasien pada sebuah puskesmas.
Telah diakui oleh semua kalangan bahwa informasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua pihak, baik bagi instansi maupun bagi setiap individu. Namun demikian kemampuan untuk memantapkan sistem informasi itu masih terbatas pada kalangan tertentu saja. Hal ini menyebabkan banyaknya instansi melakukan proses pengolahan data dengan cara manual yang membutuhkan ketelitian personil manajemen sehingga tidak jarang arus informasi menjadi terhambat.
Berkaitan dengan hal tersebut skripsi ini untuk menyajikan sebuah sistem pengolahan data khususnya untuk pengolahan data pasien di puskesmas Umbulharjo I yang diharapkan mampu membantu pihak tersebut dalam hal pelayanan terhadap pasien. Program yang akan dibuat berbasis multiuser. Hal ini memungkinkan pengolahan dan pemanfaatan data serta sistem yang dapat diakses melalui beberapa komputer secara bersamaan diberbagai tempat seperti loket, bagian pemeriksaan umum, bagian pemeriksaan gigi, KIA (kesehatan ibu dan anak) dan Laboratorium.

Rumusan Masalah
Salah satu permasalahan yang bisa ditangani adalah bagaimana merancang dan membangun suatu sistem yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam pengolahan data guna meningkatkan pelayanan  pasien di puskesmas Umbulharjo I tersebut.
Ruang Lingkup 
Yang dibahas dalam skripsi ini meliputi :
	Pelayanan daftar pasien , baik pasien lama maupun pasien baru dibagian loket.

Penyimpanan data kedalam rekam medis (RM) pasien oleh bagian pemeriksaan dan laboratorium.
	Pencetakan laporan-laporan.

Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
	Mempercepat dan mempermudah proses pengolahan data pasien di puskesmas umbulharjo I.

Mengurangi kesalahan yang sering terjadi dalam pengolahan data.
Memberikan data dan informasi secara cepat, dan benar.



