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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
	Laju pertumbuhan Teknologi Informasi saat ini sangat diperlukan dalam semua bidang, salah satunya adalah dalam bidang kesehatan. Salah satu bentuk teknologi yang sering digunakan adalah komputer. Sebelum komputer banyak digunakan untuk mengolah suatu data ataupun mendapatkan informasi, metode manual lebih dulu digunakan. Metode manual yang dimaksud disini adalah tanpa menggunakan komputer, sehingga untuk melakukan pengolahan data lebih lama, pelayanan dikatakan baik apabila dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Disamping itu juga dalam kehidupan sehari – hari manusia berusaha agar dapat bekerja dalam waktu yang relatif singkat. Serta menginginkan informasi yang cepat dan akurat. Oleh karena itu manusia memerlukan alat bantu yang dapat memenuhi semua aspek kehidupannya, salah satunya informasi pengobatan pasien di puskesmas piyungan berbasis web.
	Puskesmas piyungan adalah sebuah instansi yang memberikan jasa pelayanan pengobatan terhadap masyarakat, 
Untuk mendapatkan suatu sistem informasi yang cepat dan akurat akan terasa sulit didapat apabila suatu instansi tersebut masih menggunakan metode manual, begitu pula yang terjadi pada Puskesmas piyungan, sehingga hal tersebut akan menyita waktu dan kesalahan yang terjadi lebih tinggi. Konsep ini akan dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan pengobatan di puskesmas piyungan berbasis web.

Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari latar belakang di atas adalah bagaimana membuat informasi kepada masyarakat tentang pengobatan pasien rawat jalan yang ada di Puskesmas Piyungan dengan lebih baik.
	
Ruang Lingkup
Agar pokok bahasan tidak berkepanjangan, maka dalam tugas akhir ini hanya menitikberatkan masalah untuk Sistem informasi pengolahan data pengobatan pasien rawat jalan di puskesmas piyungan. Di dalam program yang akan dibuat terdapat 2 hak akses yaitu pertama adalah admin yang bertugas mengolah data, Adapun batasan masalah yang dibahas adalah pengolahan data pasien, data dokter, data poliklinik, dan data obat yang berguna untuk memasukan kode obat, nama obat dan keterangan obat dan juga berupa laporan pasien, laporan dokter,  laporan periksa dan laporan obat yang digunakan untuk menampilkan kode obat, nama obat, keterangan obat  di mana masyarakat tidak dapat melihat atau memprosesnya. 
Hak akses yang ke dua adalah sistem informasi yang berbasis web yang dapat dilihat oleh masyarakat luas ataupun pengunjung, berisikan informasi tentang puskesmas, informasi fasilitas yang digunakan, informasi dokter, informasi poliklinik.

Tujuan
Tujuan dari pengambilan masalah tentang sistem informasi pengobatan pasien di Puskesmas Piyungan berbasis web adalah untuk memudahkan dalam hal memberikan informasi secara terkomputerisasi tentang pasien yang mau berobat.

