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BAB I
PENDAHULUAN

   Latar Belakang Masalah
	Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini menuntut kita untuk menjadi manusia yang berkualitas dan menguasai sedikitnya satu disiplin ilmu/pendidikan  yang mampu untuk dikembangkannya. Dalam hal ini peran universitas atau perguruan tinggi sangatlah penting untuk mencetak sumber daya manusia (mahasiswa) yang mampu mendukung perkembangan dan kemajuan teknologi . 
 Pada jaman modern seperti saat ini yang sangat populer dikalangan luas adalah teknologi komputer, baik dari kalangan instansi bahkan sampai masyarakat luas tahu tentang teknologi komputer, karena komputer dipercaya sebagai alat pengolah data yang dapat memberikan banyak sekali kemudahan kepada manusia, dan yang terpenting lagi dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat. 
Mengingat kelebihan yang dimiliki komputer sangat banyak,maka tidak sedikit dari manusia yang memanfaatkan komputer guna menyelesaikan masalah terutama masalah yang sangat komplek. Dengan kemampuan yang dimiliki komputer, maka tidak heran jika komputer digunakan dalam segala bidang, baik ilmu politik, ekonomi maupun dalam bidang-bidang yang lain. Dan dari  sekian banyak masalah yang bisa ditangani oleh komputer maka salah satunya adalah dalam bidang Rumah Sakit yaitu Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Husada, Sebagai penanganan bagi pasien yang tidak harus dirawat inap, tetapi masih bisa dengan rawat jalan guna meringankan beban si pasien. Terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul dalam operasi sehari-harinya seperti transaksi penanganan pasien rawat jalan, transaksi penanganan pasien yang tidak bisa dijalani dengan rawat jalan tetapi harus dengan rawat inap, laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, hal ini dikarenakan masih digunakannya cara sistem manual di Rumah Sakit Mitra Keluarga Husada didalam pengolahan data – datanya. Oleh karena itu penulis mengusulkan sistem komputerisasi untuk "Rumah Sakit Mitra Keluarga Husada" Sistem komputerisasi adalah salah satu sistem yang  berguna untuk pengolahan data yang sudah terbukti banyak membantu berbagai jenis perusahaan/instansi didalam menjalankan aktifitas – aktifitas sehari – harinya. Maka dengan alasan keefektifitas dan efisiensinya didalam pengolahan data ataupun informasi pada Rumah Sakit Mitra keluarga Husada  dengan adanya bantuan sistem komputerisasi dengan menggunakan komputer akan lebih efektif dan efisien, dalam arti penghematan waktu dan tenaga serta keakuratan datanya.	
Bahwa minimnya peralatan yang digunakan sebagai pengolahan data pada Rumah Sakit tersebut  yang mendorong penulis untuk membuat suatu aplikasi/tool untuk penanganan pasien yang tidak harus dirawat inap tetapi masih bisa dijalani dengan rawat jalan, yaitu sistem komputerisasi pengolahan data pasien rawat jalan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Husada agar dalam penanganan suatu pasien dapat lebih cepat dan akurat.

Batasan Masalah
Dari batasan masalah yang ada dan agar hasilnya lebih terfocus, maka permasalahan yang ada dibatasi pada pembuatan sistem komputerisasi Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga Husada dengan menitik beratkan pada pembuatan aplikasi/tool yang berisikan tentang penjelasan dari spesifikasi program, pengisian data, pengendalian data, penghapusan data, menampilkan data, dan mencetak data agar sistem manual yang selama ini digunakan pada rumah sakit tersebut berubah menjadi sistem komputerisasi agar dalam penanganan pasien hasilnya dapat lebih cepat dan akurat.

Maksud 
Dalam karya tulis ini membuat penggolahan data yaitu mengenai  Komputerisasi Penggolahan Data Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga Husada yaitu suatu aplikasi atau tool yang digunakan untuk membantu dan memproses sistem dalam pengolahan data pasien sehingga akan diperoleh suatu informasi yang efisien,  akurat dan berguna dalam pengolahan data pasien khususnya untuk pasien rawat jalan. 

Tujuan 
Tujuan penulisan karya tulis dengan judul Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga Husada ini adalah untuk memberikan sistem komputerisasi guna membantu agar didalam pengolahan data pasien baik itu peng-inputan data maupun peng-outputan data pasien sehingga diperoleh suatu data yang telah tersimpan rapi dalam suatu tabel, serta menpercepat dalam mengambil keputusan dan ketetapan dalam hal pengolahan data.

Sistematika
Agar penyusunan tugas akhir ini memenuhi persyaratan sebagai suatu karya ilmiah yang sistematis, maka perlu diuraikan sistematika penyusunan laporannya. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB I : 	PENDAHULUAN
Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, maksud penulisan laporan, tujuan penulisan laporan dan sistematika laporan.

BAB II :	 LANDASAN TEORI
 Berisi hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga Husada dan pengantar bahasa pemrograman  Borland Delphi dan Database Desktop yang disertai komponen-komponen didalamnya.

BAB III :	 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Meliputi sistem pendukung, sistem perangkat keras dan perangkat lunak, bagan alir, basis data, dan penjelasannya, rancangan Input dan rancangan Output.




BAB IV : 	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Dalam Bab ini berisikan tentang penjelasan dari spesifikasi program, pengisian data, pengendalian data, penghapusan data, menampilkan data,mencetak data.

BAB V : 	KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari Karya Tulis dan juga saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan di masa yang akan datang.




