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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Dalam Sistem Informasi, kebenaran dan keakuratan informasi 

sangatlah penting, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang diinginkan 

maka diperlukan pendukung yang bisa melakukan hal tersebut dan 

menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.  

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian tinjauan pustaka yang 

dijadikan referensi, yang pertama adalah Chriswanto (2012), di mana pada 

penelitian tersebut dibahas tentang pengolahan data rekam medis pasien 

rawat jslsn, data pegawai, data dokter, data layanan dan data transaksi atau 

pembayaran. 

Tinjauan pustaka yang kedua adalah Setyana (2013), di mana pada 

penelitian tersebut dibahas tentang pemeriksaan dokter spesialis dan 

pemberian rekam medis rawat inap untuk pasien yang melakukan registrasi 

kepada rumah sakit. 

Tinjauan pustaka yang ketiga adalah Sartiantika (2013), di mana 

pada penelitian tersebut dibahas tentang pengolahan data rekam medis, data 

rawat jalan dan mengolah data hasil pemeriksaan guna mendapatkan laporan 

yang dibutuhkan. 
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  Tinjauan pustaka yang keempat adalah Mulyani (2015), di mana pada 

penelitian tersebut dibahas tentang alur rawat jalan, laporan jumlah pasien 

per klinik, dan laporan penyakit menggunakan grafik. 

    Tinjauan pustaka yang kelima adalah Arianto (2009), di mana pada 

penelitan tersebut dibahas tentang mengolah pendaftaran pasien secara 

online, memenuhi kebutuhan proses antri pasien, proses pemeriksaan 

pasien, proses pembayaran dan laporan serta pengolahan data pasien baru  

dan lama. 

 Atas dasar perbandingan itulah saya mengembangkan Sistem Informasi 

Rawat Jalan Di Puskesmas Ile Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten 

Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih detail dapat 

dilihat pada tabel 2.1 : 

Nama (Tahun) Judul Isi 

Riani (2012) Sistem Informasi Pasien 

Rawat Jalan Berbasis 

Web pada Puskesmas 

Tanjung Raja 

Pengolohan data pasien 

rawat jalan, data dokter, 

data layanan dan data 

transaksi atau 

pembayaran 

Setyana (2013)  Sistem Informasi Rawat 

Jalan di Rumah Sakit 

Mitra Paramedika 

Berbasis Multiuser. 

Pemeriksaan dokter 

spesialis, dan pemberian 

rekam medis rawat jalan 

untuk pasien yang 

melakukan registrasi 

kepada petugas rumah 

sakit. 

Sartiantika (2013) Sistem Informasi Rawat 

Jalan di Rumah Sakit 

Pengolahan data 

rekammedis, rawat jalan 

dan mengolah data hasil 

pemeriksaan guna 

mendapatkan laporan 

yang dibutuhkan.  
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Mulyani (2015) Sistem Informasi Pasien 

Rawat Jalan di RSKIA 

Permata Bunda Kotagede 

Yogyakarta Berbasis 

Web 

Alur rawat jalan, laporan 

jumlah pasien per klinik, 

dan laporan penyakit 

menggunakan grafik. 

Arianto (2009) Sistem Informasi Rawat 

Jalan di Klinik Pratama 

Mitra Wonosari 

Mengolah pendaftaran 

pasien secara online, 

memenuhi kebutuhan 

proses antri pasien, 

proses pemeriksaan 

pasien, proses 

pembayaran dan laporan 

serta pengolahan data 

pasien baru dan lama. 

Deran Ola Sistem Informasi 

Manajemen Rawat Jalan 

di Puskesmas Ile Boleng, 

Kecamatan Ile Boleng, 

Kabupaten Flores Timur, 

Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 

Pengolahan data pasien, 

data pegawai, data 

dokter, data obat dan data 

pembayaran. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1     Pengertian Sistem Informasi 

Sistem Informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis 

(Jogiyanto. 2005:18) adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Menurut Gordon B. Davis (1991:8) Sistem informasi merupakan suatu 

sistem yang menerima input atau masukkan data dan instruksi, mengolah 

data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. 
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2.2.2 Pemeriksaan di puskesmas Ile Boleng 

Tata cara pemeriksaan pasien di puskesmas adalah sebagai berikut : 

a) Pasien mendaftarkan diri di bagian pendaftaran. Bagi pasien yang 

belum pernah melakukan pemeriksaan di puskesmas Ile Boleng, maka 

harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Selanjutnya pasien akan 

diberikan kartu pasien puskesmas, dimana kartu ini dapat digunakan 

untuk mendaftarkan diri apabila akan melakukan pemeriksaan di 

puskesmas Ile Boleng. 

b) Petugas menyiapkan berkas yang berisi riwayat diagnosa pasien yang 

sedang mengantri berdasarkan poli. 

c) Perawat mengambil berkas yang disediakan kemudian memanggil 

pasien yang akan diperiksa. 

d) Pasien melakukan pemeriksaan dengan menyampaikan keluhan, 

setelah melakukan pemeriksaan perawat atau dokter menuliskan hasil 

diagnosa dan resep obat. Kemudian pasien dapat menebus obat di 

bagian farmasi. 

 

2.2.3 Pengertian Rawat Jalan 

Pelayanan rawat jalan adalah satu bentuk dari pelayanan 

kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan rawat jalan adalah 

pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk 

rawat inap. Pelayanan rawat jalan ini termasuk tidak hanya yang 

diselenggarakan oleh saran pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal 
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di rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang diselenggarakan di rumah 

pasien serta di rumah perawatan. 

 

2.2.4 XAMPP 

XAMPP merupakan salah satu software yang bersifat gratis dan 

sudah mendunia. Banyak yang menggunakan software tersebut sebagai 

web server pada local network atau localhost. Paket dari XAMPP terdiri 

dari Apache, PHP, MySQL. (Abdul Kadir, 2008). 

 

2.2.5 Apache 

Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab 

pada reques-response HTTP dan logging infomasi secara detail. Selain 

itu juga apache diartikan sebagai suatu web server yang dapat dijalankan 

di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan 

memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani 

fasilitas web/www ini menggunakan HTTP. 

 

2.2.6  MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat 

terkenal kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai 

bahasa dasar untuk mengakses databasenya. Selain itu MySQL bersifat 

gratis pada berbagai platform. MySQL juga termasuk jenis RDBMS 

(Relation Database Management System) (Abdur Kadir, 2008). 
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2.2.7 Bahasa Pemrograman PHP 

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script bersifat open 

source yang bekerja pada sisi server, yang paling banyak dipakai saat ini. 

PHP banyak digunakan untuk memprogram situs web dinamis (termasuk 

blog) meskipun penggunaan untuk hal lain juga memungkinkan (Abdur 

Kadir, 2009). 

 


