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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kewajiban dokter dan perawat adalah untuk mengambil suatu tindakan 

untuk menangani pasien, sehingga dokter dan perawat akan mempertanggung 

jawabkan segala bentuk tindakan yang mereka ambil. Segala bentuk tindakan ini 

dapat dilakukan di berbagai tempat pelayanan kesehatan. 

Dalam menjalankan tugas menangani pasien, dokter sering kali mengalami 

kesulitan dalam memonitoring pasien dikarenakan adanya urusan yang harus 

dihadiri dan harus meninggalkan tugasnya di rumah sakit. Perawat harus segera 

menghubungi dokter apabila terjadi  keadaan yang mendesak mengenai pasien 

melalui telepon, selain itu bisa juga menggunakan media yang membutuhkan 

jaringan internet untuk memberitahukan status atau keadaan pasien agar mendapat 

tindakan lanjut untuk menangani pasien sesuai dengan intruksi dokter,  yang harus 

dilakukan oleh perawat sesuai dengan prosedur dari dokter. Penggunakan media 

telepon menyebabkan sulitnya penyampaian informasi rekam medis pasien karena 

pencatatan rekam medis pasien yang tidak terekam dan harus dilakukan secara 

manual di kertas pencatatan. Sedangkan dengan menggunakan media yang 

membutuhkan jaringan internet seringkali pula terjadi kesulitan penyampaian 

informasi karena disebabkan gangguan terhadap jaringan internet. 

Teknologi Progressive Web Apps (PWA) memiliki berbagai fitur, 

diantaranya fitur cache api dan indexedDB yang dapat digunakan untuk 

membangun aplikasi web guna menciptakan sebuah sistem yang dapat digunakan 
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untuk penyampaian informasi dengan mengurangi kebutuhan akan 

jaringan internet yang dapat diakses dimana saja. (LePage, 2019). 

Pengimplementasikan teknologi PWA  ini dapat dibuat sebuah sistem monitoring 

pasien dengan kebutuhan jaringan internet yang minimal, namun tetap dapat di 

akses dari mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu untuk mengatasi 

permasalahan dokter dalam memonitoring pasien tanpa hambatan keterbatasan 

jaringan internet maka dilakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi 

Monitoring Pasien Menggunakan Progressive Web Apps“. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang 

dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana membuat suatu aplikasi sistem monitoring pasien menggunakan 

Progressive Web Apps untuk mencatat status pasien dan komunikasi antara 

perawat dengan dokter yang dapat digunakan ketika terjadi hilangnya jaringan 

internet? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini membuat suatu prototype sistem monitoring menggunakan 

Progressive Web Apps. 
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2. Data yang digunakan adalah data simulasi pasien, perawat, dokter, rekam 

medis, catatan perawat, tindakan dokter, dan hasil tindakan dokter.  

3. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini diantaranya, informasi pasien, 

informasi perawat, informasi dokter, informasi rekam medis, informasi 

catatan perawat, informasi tindakan dokter, dan informasi hasil tindakan 

dokter. 

4. Dapat di akses melalui web browser dekstop dan mobile 

5. Sistem ini menggunakan beberapa fitur pwa, yaitu cache api, indexedDB, dan 

add to home screen. 

6. Sistem ini terdapat pembatasan hak akses, yaitu : 

- Admin : Dapat menginputkan data pasien, data perawat dan data dokter, 

serta dapat mengedit data pasien, data perawat dan data dokter. 

- Dokter : Dapat melihat informasi data pasien, menginputkan intruksi 

dokter, melihat intruksi dokter, melihat rekam medis pasien, melihat 

catatan perawat, dan melihat hasil intruksi. 

- Perawat : Dapat melihat informasi data pasien, melihat rekam medis 

pasien, melihat catatan perawat, melihat intruksi dokter, melihat hasil 

intruksi, menginputkan rekam medis pasien, menginputkan catatan 

perawat, dan menginputkan hasil intruksi. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengembangkan prototype sistem 

monitoring pasien yang dapat di akses melalui berbagai platform dengan 
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menggunakan teknologi progressive web apps yang mampu diakses secara offline 

jaringan internet apabila sistem telah di akses secara online sebelumnya. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut : 

1. Dokter dapat memonitoring pasien dan memberikan tindakan 

penanganan pasien dimana saja. 

2. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan layanan 

kesehatan kepada masyarakat dengan cepat. 

3. Sistem dapat mengurangi kebutuhan jaringan internet. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut. 

 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

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

sistematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

Bab ini membandingkan dari penelitian sebelumnya dan menjelaskan teori-

teori yang berkaitan dengan Sistem Informasi Monitoring dan Progressive Web 

Apps.  
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang perancangan dan pembuatan perangkat lunak 

Sistem Informasi Monitoring Pasien. Perancangan sistem digunakan untuk 

membantu pencatatan dan penyimpanan data pada Sistem Informasi Monitoring. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana membangun sistem yang telah 

dirancang dan menerapkan sistem yang telah dibuat dengan menampilkan user 

interface dan cara penggunaannya.  

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

penelitian skripsi. 

 


