5

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan tekhnologi informasi saat ini begitu cepat dan semakin canggih. Banyak pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan ini didukung oleh tekhnologi informasi.  Adanya tekhnologi ini tentu semakin mendukung tercapainya hasil yang diinginkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Rumah sakit adalah salah satu fasilitas umum yang sangat memerlukan tekhnologi tersebut, seperti dalam pengambilan keputusan. Komputer yang merupakan salah satu tekhnologi informasi yang perkembangannya begitu pesat, mempunyai kemampuan-kemampuan yang sangat mendukung dalam hal tersebut.
Rumah Sakit Umum Panti Rukmi Pati sampai saat ini masih belum memanfaatkan tekhnologi tersebut secara maksimal. Banyak pekerjaan masih dilakukan secara manual. Hal tersebut tentu membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Selain itu tingkat ketelitiannya juga berbeda jika dibandingkan dengan system yang menggunakan tekhnologi computer. Keterbatasan tersebut tentu menjadi salah satu kendala terhadap pelayanan yang lebih baik.
Untuk itu dalam karya tulis ini saya memilih topik dengan judul Komputerisasi Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Panti Rukmi Pati Jawa Tengah. Dalam karya tulis ini saya mau menerapkan komputer sebagai salah satu sarana untuk membantu dalam mengelola data yang berhubungan dengan pasien rawat jalan. Pengolahan data terhadap pasien rawat jalan merupakan salah satu bagian penting dalam pelayanan dari sebuah Rumah Sakit. Dengan komputer yang merupakan salah satu sarana yang tepat dalam menangani banyak hal, diharapkan dapat membantu menjadikan pelayanan semakin berkualitas.

Maksud
Maksud pengolahan data pasien rawat jalan yang akan dikomputerisasikan ini adalah menitikberatkan pada pembuatan program aplikasi khusus yang akan digunakan untuk membantu kelancaran dalam pengolahan data pasien rawat jalan, sehingga lebih efektif dan efisien dalam penggunaan. Dengan adanya sistem terkomputerisasi ini diharapkan membawa perubahan yang sangat berarti dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Tujuan
Adapun tujuan dibuatnya suatu program aplikasi rawat jalan ini antara lain adalah sebagai berikut :
	Membantu mempermudah dan memperlancar pengolahan data pasien rawat jalan
	Membantu tercapainya pelayanan yang lebih efektif dan efisien


Pokok Masalah
Rumah Sakit Umum Panti Rukmi merupakan sebuah rumah sakit swasta yang dikelola oleh  Yayasan Suster-suster Fransiskanes dari Dongen (SFD) yang melayani masyarakat secara umum. Namun dalam pelayanan sampai saat ini masih dirasa belum maksimal. Hal tersebut terjadi antara lain karena sistem yang dipakai dalam mengerjakan sesuatu masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan pelayanan dirasa menjadi terkendala. Dengan adanya kendala tersebut, maka karya tulis ini dibuat dengan maksud membantu memecahkan sebagian dari permasalahan tersebut yaitu dengan membuat salah satu aplikasi khususnya aplikasi untuk pengelolaan data pasien rawat jalan.

Batasan Masalah
Melihat permasalahan tersebut di atas, maka untuk sistem pengolahan data rawat jalan di Rumah Sakit Umum Panti Rukmi ini menggunakan bahasa pemrograman Borland C++ Builder dengan mengambil judul Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Panti Rukmi Pati Jawa Tengah. Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam pembuatan sistem nantinya adalah sebagai berikut:
	Sistem mencatat data pasien.

Sistem mencatat data dokter. 
	Sistem mencatat hasil pemeriksaan/diagnosa pasien. 
	Sistem mencatat data resep dan data obat yang sudah jadi bukan obat dalam bentuk racikan.
	Sistem mencatat transaksi (biaya pendaftaran, biaya dokter, jasa tindakan dan biaya obat).  Biaya Lab dan lain-lain tidak dicatat.
	Sistem mampu menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan.
	Sistem tidak mencatat data petugas.
1.6	Metode Pengumpulan Data
Adapun metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data untuk membuat dan menghasilkan aplikasi yang diinginkan yaitu:
	Studi Lapangan
	Metode Wawancara (interview)

Yaitu wawancara langsung dengan pihak atau petugas yang terkait untuk memperoleh keterangan tentang data serta informasi yang dibutuhkan.  
	Metode Obervasi 

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mengetahui keadaan perusahaan secara fisik.
	Metode Analisa

Yaitu dengan menganalisa dan penelitian terhadap data-data dan informasi yang diperoleh sebagai dasar dalam perancangan sistem komputerisasi yang akan diterapkan.
	Konsultasi

Yaitu melakukan konsultasi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kerja praktek terutama untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan. 
	Studi Pustaka 

Yaitu mempelajari teori-teori, buku-buku literature, artikel, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan obyek kerja praktek sebagai dasar dalam penelitian ini.
Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Dalam sistematika penulisan Tugas Akhir ini akan dimuat garis besar isi pembahasan tiap-tiap Bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :


BAB 1 :	PENDAHULUAN
Dalam Pendahuluan ini, berisi tentang latar belakang masalah, maksud, tujuan, Pokok masalah, batasan masalah, metode pelaksanaan dan sistematika penulisan Tugas Akhir.
BAB 2 :	DASAR TEORI
Dalam Bab ini menjelaskan landasan teori, membahas mengenai gambaran umum darii obyek kegiatan tugas akhir, struktur perusahaan dan lokasi obyek, pengertian rawat jalan, pengertian rekam medis, sistem informasi manajemen, pengertian sistem, pengertian pengolahan data, bahasa pemrograman Visual Basic 6.0.
BAB 3 :	PERANCANGAN SISTEM
Bab III ini berisi tentang struktur database, relasi antar tabel, diagram alir program, perancangan sistem meliputi: perancangan input dan  perancangan output. 
BAB 4 :	IMPLEMENTASI SISTEM
Bab IV ini berisi uraian tentang pembahasan program, implementasi beserta hasil uji coba dalam menjalankan program. 
BAB 5 :	PENUTUP
	Bab V ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil pembahasan implementasi tentang pengembangan aplikasi sistem komputerisasi untuk Rumah Sakit Umum Panti Rukmi Pati.
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