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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di zaman modern ini, pelayanan publik dituntut untuk semakin efektif dan 

efisien dalam tata cara pelayanannya (Sutikno, 2017). Salah satunya adalah 

pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit. Terutama untuk pelayanan medis di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah atau Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit 

merupakan instansi pelayanan kesehatan publik yang penting, dimana pasien 

adalah klien yang harus mendapatkan pelayanan yang baik. 

Rumah Sakit hampir setiap hari banyak dikunjungi pasien. Pihak Rumah 

Sakit memberlakukan sistem antrian di bagian pendaftaran untuk menjaga 

ketertiban pasien yang ingin mendapatkan pelayanan medis. Pihak Rumah Sakit 

juga menerapkan aturan antrian First Come First Served (FCFS) atau First In 

First Out (FIFO) yaitu pasien yang mendaftar terlebih dahulu yang akan 

mendapatkan pelayanan. 

Karena banyaknya pasien yang mengantri maka petugas pendaftaran akan 

kerepotan memanggil pasien satu persatu dan harus mengelola data-data pasien. 

Selain itu, pasien tidak dapat melihat dan mengetahui informasi tentang nomor 

urut antrian yang sedang dilayani oleh petugas. Untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada pasien, maka dilengkapi dengan aplikasi komputer untuk 

menangani pasien yang seringkali harus antri panjang untuk mendapatkan 

pelayanan medis (Haqi, 2017). 

Aplikasi antrian dapat membantu petugas di bagian pendaftaran untuk 

mengelola data-data pasien tanpa harus repot memanggil pasien satu persatu. 

Petugas tinggal menekan tombol pada aplikasi antrian untuk memanggil nomor 

antrian pasien untuk maju ke bagian teller atau loket. Petugas juga dapat menekan 

tombol untuk nomor antrian berikutnya jika pasien sudah selesai dilayani. Selain 

itu aplikasi antrian juga dapat memudahkan pasien untuk mendapatkan informasi 

nomor urut antrian yang sedang dilayani.  
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1.2. Tujuan 

1. Aplikasi antrian pasien rumah sakit ini untuk mempermudah petugas 

pendaftaran memberlakukan antrian kepada pasien. 

2. Aplikasi antrian pasien rumah sakit ini untuk mempermudah pelayanan 

kepada pasien. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah proses pelayanan pasien di rumah sakit jiwa daerah 

maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi komputer yang menangani sistem antrian 

pasien pada Rumah Sakit Jiwa Daerah atau Rumah Sakit Umum Daerah. 

2. Bagaimana membangun sistem panggilan antrian pasien dengan nomor 

antrian. 

3. Bagaimana menampilkan informasi nomor antrian pasien yang sedang 

dilayani. 

 

1.4. Batasan Masalah 

1. Aplikasi yang dibuat ini hanya diterapkan untuk antrian pasien baru di Rumah 

Sakit. 

2. Kerja Aplikasi untuk menampilkan nomor antrian pasien yang sedang dilayani 

dan melakukan panggilan antrian pasien.  

3. Aplikasi ini digunakan oleh dua user yaitu admin dan petugas bagian 

pendaftaran. 

4. Suara panggilan nomor antrian menggunakan format .mp3 




