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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Dengan berkembangnya teknologi informasi diera globalisasi yang semakin cepat, sangat membantu dan mendukung sebuah kegiatan organisasi. Suatu kebijaksanaan dirasakan efektif apabila informasi yang mendukung disajikan dengan cepat, cermat, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Puskesmas Kotagede I Yogyakarta adalah instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam melakukan berbagai kegiatannya instasi ini masih menggunakan sistem manual. 
Sebagai badan pelayanan kesehatan, Puskesmas Kotagede I Yogyakarta selalu mengalami kesulitan dalam menghadapi jumlah pasien yang sangat banyak. Dengan permasalahan yang muncul ini dihadapkan penerapan sistem komputerisasi berbasis windows menggunakan aplikasi Borland Delphi dapat membantu proses pengolahan data pasien rawat jalan di Puskesmas ini.
Perkembangan jaman selalu mempengaruhi pola pikir manusia untuk selalu mengadakan perubahan. Era globalisasi merupakan wujud nyata dari perubahan pola pikir manusia, perubahan yang terjadi meliputi berbagai aspek kehidupan manusia termasuk diantaranya adalah kemajuan dalam bidang teknologi. Pada saat sekarang ini teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat.
Teknologi informasi berkembang sangat pesat. Komputer merupakan salah satu perkembangan dari teknologi informasi yang mampu menangani berbagai persoalan yang ada. Sebagian besar perusahaan, instasi baik swasta atau pemerintah telah menggunakan sistem yang berbasis komputer untuk mengendalikan sistem dalam lingkungan organisasinya. Sistem komputer juga memberikan keuntungan yang selangkah lebih maju dalam memperoleh informasi dengan lebih efektif dan efisien.

POKOK MASALAH
Setelah melakukan penelitian di Puskesmas Kotagede I Yogyakarta penulis menemukan pokok permasalahan yaitu pengolahan data yang dilakukan secara manual, begitu juga dengan laporan – laporan yang harus dilaporkan sehingga menghambat atau sering mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyajian informasi. 
Masalah – masalah yang sering dihadapi oleh pihak Puskesmas Kotagede I Yogyakarta adalah sebagai berikut :
	Pengolahan data pasien yang ada belum lengkap.

 Mengalami kesulitan dalam pencarian data pasien, dokter, poliklinik, dan obat.
Lambat dalam pembuatan laporan.
Dengan berbagai permasalahan diatas diharapkan dengan penggunaan software aplikasi Borland Delphi 5.0 dapat mengatasi permasalahan mengenai sistem informasi pasien rawat jalan di Puskesmas Kotagede I Yogyakarta.

BATASAN MASALAH
Kegiatan dan permasalahan yang terjadi pada Puskesmas Kotagede I Yogyakarta sangat kompleks dan rumit. Hal itu meliputi bagian pendaftaran pasien, pengobatan, tata usaha, penyuluhan, dan sebagainya. Oleh sebab itu penulis hanya membatasi pada permasalahan tentang pengolahan data pasien rawat jalan sehingga penulis ini tidak menyimpang dari permasalahan yang dimaksud dan dapat dicapai sasaran yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang diambil hanya pada :
	Pengolahan data Pasien

Pengolahan data Dokter
Pengolahan data Poliklinik
Pengolahan data Periksa
Pengolahan data Obat
 Batasan ini digunakan untuk mempermudah dalam proses pengambilan dan pengolahan data. Data akan diolah dengan menggunakan sistem komputer dengan program aplikasi Borland Delphi yang menyediakan berbagai kemudahan untuk menangani masalah pengolahan data pasien pada Puskesmas Kotagede I Yogyakarta.
  
TUJUAN PENULISAN KARYA TULIS
Tujuan inti dari penyusunan Tugas Akhir ini antara lain :
	Mengatasi permasalahan pengolahan data pasien rawat jalan pada Puskesmas Kotagede I Yogyakarta.

Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi pengolahan data pasien rawat jalan di Puskesmas Kotagede I Yogyakarta yang lebih efektif.



METODE PENGUMPULAN DATA
Dalam melakukan penelitian untuk pembuatan Tugas Akhir ini cara pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa metode antara lain sebagai berikut :
1. Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa personalia yang terkait dengan Tugas Akhir ini.
Pengamatan (Observasi)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung objek yang diteliti yang tujuannya mendapat gambaran yang jelas tentang sistem yang sedang berlangsung.
Studi Pustaka (library)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca beberapa literature – literature pendukung dalam penelitian dan berhubungan dengan objek yang diteliti.sebagai referensi atau bahkan sebagai pembanding


SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
	Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II  DASAR TEORI
	Dalam bab ini akan dijelaskan  tentang  tinjauan umum dari pembuatan sistem  informasi  pasien perawat jalan pukesmas Kotagede I Yogyakarta.
BAB III PERANCANGAN SISTEM
	Dalam  bab  ini  berisikan sistem perangkat lunak ,sistem perangkat keras,bagan alir,basis data,rancangan masukan dan rancangan keluaran.
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM.
	Dalam bab ini  diuraikan tentang cara menjalankan program ,pengisian data,pengendalian data ,penghapusan data ,menampilkan  dan mencetak data.
BAB V PENUTUP
	Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran .
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.




