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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi ini dunia mengalami banyak perubahan baik di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Oleh karena itu manusia sangat memerlukan alat bantu agar dapat memenuhi semua aspek dalam kehidupannya. Disamping itu dalam kegiatan sehari-hari manusia berusaha agar dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat serta menginginkan informasi yang akurat untuk dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
Khusus untuk perkembangan informasi dewasa ini sangat pesat. Kemajuan informasi telah merambah keberbagai bidang, oleh karena itu sangat diperlukan sarana yang dapat menunjang laju perkembangan teknologi informasi.
Alat bantu yang digunakan sebagai sarana penunjang  teknologi sangat beragam dan saling terkait, tetapi perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari peranan komputer. Komputer saat ini sudah tidak asing lagi bagi manusia, karena fungsi dan jenis komputer yang beragam, maka kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing.
Komputer pada saat ini sangat membantu dan memudahkan pekerjaan, dari komputer sederhana yang hanya digunakan sebagai alat hitung sampai komputer yang digunakan untuk menyimpan data, mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk informasi sehingga sangat membantu dalam pengambilan suatu keputusan.
Salah satu contoh komputer sebagai alat bantu pengolahan data adalah aplikasi komputer dalam pengolahan data pasien di puskesmas. Setiap puskesmas baik kecil maupun besar perlu diatur dalam suatu sistem agar dapat memberi pelayanan pengobatan yang baik. Pelayanan dikatakan baik apabila dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Misalnya saja di puskesmas sentolo II yang juga menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam pengolahan data, terutama dalam transaksi periksa dalam pengobatan pasien.

1.2 Pokok Permasalahan 
Pokok permasalahan yang ada dalam Sistem Pengolahan Data Pengobatan Pasien di Puskesmas Sentolo II Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta berupa:
1.	Penyajian yang digunakan untuk mempermudah dalam   pengolahan data pasien, data medis, data obat dan data penyakit  di puskesmas Sentolo II
2.	Mempermudah dalam pengolahan data periksa atau pengobatan pasien.
3.	Mempermudah dalam pemberikan informasi tentang data pasien, data medis, data obat, dan data penyakit.

1.3 Batasan Masalah
Mengingat pokok permasalahan diatas tentang Sistem Pengolahan data Pengobatan Pasien di Puskesmas Sentolo II cukup luas maka permasalahan di batasi pada hal-hal sebagai berikut : 
	Data  pasien

Data  medis
Data  penyakit
Data  obat.

1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dengan dibuatnya Sistem Pengolahan Data Pengobatan Pasien di Puskesmas Sentolo II, diharapkan nantinya dapat meningkatkan pelayanan dalam pengobatan terhadap pasien.

1.5 Metode Mengumpulan Data
Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak puskesmas Sentolo II, untuk menetahui peraturan yang berlaku di puskesmas misalnya yaitu tentang bagaimana penaganan pasien yang datang ke puskesmas untuk berobat.



1.6 Sistematika Penulisan
Sistem penulisan naskah secara garis besar, sebagai berikut :

BAB I  PENDAHULUAN
           Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI 
             Dalam bab ini menjelskan tentang sejarah puskesmas Sentolo II, sistem penanganan pasien, konsep perancangan basis data dan bahasa pemrograman Delphi.
BAB III PERANCANAGAN SISTEM  
             Dalam bab ini menjelaskan tentang bagan alir sistem, struktur basis data, perancangan masukan dan keluaran.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN PROGRAM 
           Dalam bab ini membahas tentang implementasi menjalankan program.
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah disajikan.
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