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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Antrian adalah barisan orang maupun barang yang menunggu untuk 

diproses. Antrian diproses secara sekuensial, dengan sistem itu orang maupun 

barang yang datang pertama akan diproses terlebih dahulu. Antrian ini bisa 

ditemukan di berbagai bidang pelayanan publik, contohnya adalah pelayanan 

kesehatan , pelayanan perbankan, maupun pelayanan publik lainnya. 

Dalam sebuah instansi pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit, pelayanan 

akan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting, sehingga usaha 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan selalu dilakukan. Mengantri merupakan 

salah satu proses awal yang dialami pasien ketika memasuki instansi rumah sakit, 

sehingga hal-hal terkait antrian sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kepuasan 

pasien. 

Kegiatan mengantri ini membuat orang menghabiskan waktunya untuk 

menunggu. Mereka tidak bisa menunggu sambil melakukan aktifitas diluar 

walaupun sebentar, karena lingkup informasi antrian hanya berada di dalam instansi 

rumah sakit, sehingga akan berdampak kehilangan antrian. Lingkup informasi yang 

terbatas juga menyebabkan pelanggan harus datang langsung ke lokasi poliklinik 

rumah sakit hanya untuk melihat kepadatan pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang 

menyebabkan sebagian orang merasa rugi karena kehilangan waktu dan tenaga 

setiap akan mengantri. Terutama bagi orang-orang yang bekerja, tentunya mereka 

tidak bisa meninggalkan pekerjaan terlalu lama.  
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Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa menunggu dapat mengurangi 

tingkat kepuasan pengguna terhadap sebuah layanan. Pada beberapa kasus, 

beberapa orang merasa tidak dihargai apabila diminta untuk menunggu terlalu lama. 

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem antrian yang dapat menginformasikan 

estimasi waktu antrian dari jarak jauh. Sistem antrian ini tidak mengharuskan 

pengguna untuk menunggu secara fisik, sehingga waktu tunggu yang dibutuhkan 

untuk mengantri dapat digunakan pasien untuk melakukan kegiatan pribadi maupun 

pekerjaan masing-masing yang lebih bermanfaat. 

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang 

paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan 

yang mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat adalah poliklinik rumah sakit. Di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten, jumlah pasien rawat jalan yang datang untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan setiap harinya tidak selalu sama. Di rumah sakit tersebut, proses antrian 

yang sudah berjalan saat ini masih menggunakan antrian manual yaitu setiap pasien 

yang datang ke poliklinik akan mengambil nomor antrian. Dalam situasi seperti itu, 

akan terjadi penumpukan pasien yang akan menimbulkan peningkatan antrian 

untuk dilayani. Dari permasalahan tersebut, diperlukan adanya suatu sistem atau 

aplikasi yang dapat menginformasikan antrian secara real-time berbasis android 

yang dapat diakses dari jarak jauh. Hal ini dapat membantu pengguna mengetahui 

estimasi waktu pelayanan periksa yang akan dilakukan di poliklinik yang dituju. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah 

penelitian ini yaitu bagaimana membangun sebuah aplikasi informasi antrian 

pelayanan pasien rawat jalan di poliklinik secara real-time yang dapat diakses oleh 

pasien dari jarak jauh. 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang penulis gunakan pada penelitian ini untuk membatasi 

agar penelitian dapat tetap terfokus dan lebih terarah, antara lain : 

1. Aplikasi informasi antrian yang akan dibuat hanya digunakan pada antrian 

periksa polikinik rawat jalan. 

2. Informasi antrian yang dikembangkan menggunakan FCM (Firebase Cloud 

Messaging) untuk mengirim notifikasi . 

3. Sistem ini hanya mengolah data pasien yang sudah terdaftar pada pendaftaran 

poliklinik rawat jalan. 

4. Sistem dapat menampilkan nomor antrian yang sedang diperiksa. 

5. Pasien yang dapat menggunakan aplikasi adalah pasien yang sudah terdaftar 

sebagai pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. 

6. Batas akhir pendaftaran online adalah satu hari sebelum hari pemeriksaan. 

7. Jadwal praktek dokter di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk hari Senin-

Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 – 14.00 WIB. 

8. Sistem tidak membahas pengelolaan pengguna operator poliklinik. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu aplikasi informasi 

antrian periksa yang dapat terkoneksi dengan pasien secara real-time, sehingga 

dapat memberikan informasi estimasi waktu pelayanan kepada pasien melalui 

smartphone tanpa perlu datang ke lokasi. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini, aplikasi informasi antrian pelayanan 

pasien rawat jalan dapat membantu proses antrian dan bermanfaat baik bagi sisi 

rumah sakit maupun sisi pasien, sehingga kedepannya proses antrian bukan lagi 

merupakan proses yang menyita atau memberikan ketidakpastian waktu bagi 

pasien. Rumah sakit pun dapat meningkatkan pelayanannya sehingga tingkat 

kepuasan dan kenyamanan pelanggan meningkat. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun secara sistematis dibagi dalam beberapa bab, terdiri 

dari lima bab bahasan sebagai berikut : 

Bab pertama, bagian  pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab kedua, bagian tinjauan pustaka dan dasar teori. Bagian tinjauan pustaka 

berisi kutipan-kutipan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya terkait aplikasi 

yang dikembangkan. Bagian dasar teori berisi teori-teori dan sumber-sumber yang 

mendukung pembuatan aplikasi secara umum. 
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Bab ketiga, bagian metode penelitian yang terdiri dari uraian rinci mengenai 

data yang digunakan, peralatan, prosedur dan pengumpulan data, analisis 

kebutuhan, dan perancangan aplikasi. Peralatan aplikasi ini juga dibagi beberapa 

yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Analisis kebutuhan dibagi beberapa 

bagian yaitu pengguna sistem, kebutuhan masukan, dan kebutuhan keluaran. 

Perancangan aplikasi juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu arsitektur sistem, 

use case diagram, sequence diagram, activity diagram, ERD, dan perancangan 

antarmuka aplikasi. 

Bab keempat, bagian implementasi dan pembahasan yang terdiri dari hasil 

penelitian dan pembahasan mengenai potongan sintaks program, implementasi dan 

pembahasan program aplikasi pada perangkat android. 

Bab kelima, bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

memungkinkan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


