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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi komputer baik perangkat keras maupun perangkat 

lunak membawa perubahan dalam proses pengolahan data pada suatu organisasi atau 

perusahaan. Proses pengolahan data yang semula dilakukan dengan cara manual 

cenderung mulai ditinggalkan dan digantikan perannya dengan bantuan komputer. 

Disamping itu, pengolahan data dengan bantuan komputer diharapkan akan mampu 

meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja serta penghematan biaya opersional. 

Salah satu kebutuhan yang tidak terlepas dari masalah tersebut ialah rumah 

sakit. Rumah Sakit adalah suatu unit atau kerja yang didalamnya berjalan suatu 

aktifitas atau proses yang mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan 

dengan asas sosial kemanusiaan, artinya tidak memupuk kepentingan finansial atau 

material. Untuk mendukung itu maka rumah sakit menyediakan banyak sarana dan 

prasarana yang siap dalam bidang masing-masing. Banyak sekali proses pelayanan 

yang terjadi  dalam rumah sakit. Seperti pengelolaan pasien rawat jalan maupun 

rawat inap, penyediaan obat, penyediaan dokter dan peralatan yang mendukung. 

Dengan semakin banyak masalah yang dihadapai rumah sakit khususnya dalam 

menangani pasien rawat inap seperti bangsal yang dipakai, obat yang yang diberikan 

dokter dan perawat yang menanganinya. Maka tentunya semakin banyak pula 

informasi yang dibutuhkan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibutuhkan 

suatu pengolahan data pasien secara cepat dan baik. 

 Sistem komputerisasi adalah cara yang cepat untuk melakukan pengolahan 

data pasien rawat inap. Ini untuk memungkinkan data hilang atau rusak. Sebenarnya 

hal ini masih dapat dilakukan dengan cara manual tetapi jika dilihat dari segi waktu 
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kurang praktis. Dalam Rumah Sakit bangsal merupakan bagian yang paling vital. 

Sebab bagian bangsal langsung terhubung dengan pasien. Pengolahan data ini sangat 

baik untuk menghasilkan suatu  informasi yang berguna bagi pihak rumah sakit. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kesempatan ini penulis bermaksud untuk membahas 

Komputerisasi Pengolahan Data Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Cilacap. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan penyusunan karya tulis ini, penulis mencoba 

merumuskan, membahas dan mengemukakan berbagai hal yang berkaitan dengan:   

1.  Tinjauan umum perusahaan, berupa sejarah perusahaan dan perkembangannya. 

2. Konsep dasar sistem informasi sebagai landasan teori dan dasar pemikiran 

pengembangan sistem informasi pengolahan data pasien rawat inap. 

2. Proses perancangan sistem informasi pengolahan data pasien rawat inap, yang 

meliputi desain basis data, desain input, desain output dan desain laporan 

. 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah di Rumah Sakit Umum Cilacap maka persoalan 

akan dibatasi dalam hal pengolahan data pasien rawat inap. Proses pengolahan 

datanya diawali pada saat pertama pasien masuk di bangsal, kemudian diberikan 

perawatan, obat sampai pasien keluar. Sedangkan masalah keuangan atau biaya 

hanya sebagai informasi saja. 

 

1.4.Tujuan penulisan 

Penulisan yang dilakukan dalam pengembangan Sistem Komputerisasi 

Pengolahan Data Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Cilacap bukan 

merupakan solusi bagi semua penanganan informasi rawat inap yang dibutuhkan 
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rumah sakit akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat diterima, dilihat 

dari permasalahan yang dihadapi, sarana dan prasarana yang ada. 

Tujuan penulisan antara lain membangun sistem informasi berbasis 

komputer dengan pendekatan pengembangan sistem terstruktur terbatas. 

 

I.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian dan pengumpulan data yaitu : 

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan survei 

pendahuluan dengan melihat secara langsung tentang sistem kerja yang berjalan 

selama ini. 

b. Wawancara langsung dengan petugas administrasi di Rumah Sakit Umum Cilacap. 

Kemudian selanjutnya mempelajari bentuk formulir masukan yang ada dan 

mempelajari spesifikasi format masukan data dan keluaran data yang diinginkan. 

c. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari teori dari buku yang berkaitan dengan karya 

tulis ini. 

 

I.6. Sistematika Karya Tulis 

BAB I. PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis. 

BAB II. SISTEM PELAYANAN RAWAT INAP 

Pada bab ini hanya menguraikan tentang sistem yang berjalan dan sistem 

informasi rawat inap dan sekilas uraian tentang pemrograman Windows 

dengan Visual Dbase. 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM 



 9 
 
 

 

  

 

 

 

   

  

 

Dalam bab ini diuraikan tentang pendukung komputerisasi  Rumah Sakit, 

pembuatan sistem serta penjelasan dari sistem dan perencanaan masukan dan 

keluaran. 

BAB IV. PELAKSANAAN SISTEM 

Diuraikan bagaimana sistem tersebut dijalankan serta penjelasan program 

yang ada sehingga menghasilkan informasi sesuai dengan yang diinginkan. 

BAB V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran-saran yang berguna untuk operator yang akan 

menggunakan program ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


