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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

RSUP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selaku salah satu Rumah Sakit 

Umum Pusat dibawah Kementrian Kesehatan Republik Indonesia masih 

menggunakan sistem peresepan obat pasien secara manual. 

Alur proses peresepan obat pasien di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

saat ini dimulai dari pasien melakukan pendaftaran ke klinik tujuan untuk 

melakukan pemeriksaan, jika dokter spesialis ingin memberikan resep obat maka 

dengan cara menggunakan blangko resep obat, setelah itu pasien diarahkan ke 

apotek farmasi untuk proses obatnya. 

Pembacaan hasil resep obat yang dilakukan secara manual mengharuskan 

apoteker lebih teliti dalam membaca tulisan dokter sebelum diinput di aplikasi, 

mayoritas apoteker melakukan konfirmasi kepada dokter terlebih dahulu 

dikarenakan peresepan obat belum sesuai dengan stok obat yang tersedia di rumah 

sakit, sehingga mengakibatkan waktu tunggu pelayanan lebih lama. 

Dari permasalahan diatas diperlukan implementasi suatu sistem E-

Prescribing  yang dapat diakses oleh dokter untuk mempercepat pemberian resep 

obat dan meminimalisir kesalahan pembacaan resep obat oleh apoteker. 

Pengembangan SIMRS dilakukan secara mandiri di RSUP dr.Soeradji 

Tirtonegoro Klaten sejak tahun 2015, dan M`odul E-Prescribing ini adalah salah 

satu modul dari SINERGIS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

Terintegrasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro). 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah 

penelitian ini yaitu Bagaimana mengimplementasikan modul E-Prescribing  rumah 

sakit yang dapat menangani resep obat jadi, obat racikan, dan verifikasi obat. 

1.3.Ruang Lingkup 

Agar penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang dirumuskan, 

maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada : 

1. Daftar pasien yang sudah diberi resep obat maupun yang belum diberi resep 

obat. 

2. Riwayat obat pasien berdasarkan kunjungan pasien. 

3. Pembuatan resep obat jadi maupun obat racikan yang terhubung dengan 

stok obat. 

4. Template obat racikan untuk mempercepat pemberian resep. 

5. Resep obat pasien dapat terbaca di apotek farmasi rumah sakit untuk 

dilakukan verifikasi obat. 

6. Tidak membahas dalam hal keamanan pengguna. 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan modul E-

Prescribing yang dapat diakses oleh dokter untuk mempercepat peresepan obat jadi 

maupun obat racikan dan meminimalisir kesalahan pembacaan resep obat oleh 

apoteker. 

1.5.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
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1. Dengan modul E-Prescribing yang terintegrasi maka dapat memudahkan 

penanganan Resep di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sehingga 

pelayanan menjadi efektif dan efisien. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi Modul E-

Prescribing. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pegawai RSUP dr. 

Soeradji Tirtonegoro yang membutuhkan. 

1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

Pada bagian awal adalah halaman judul skripsi meliputi informasi skripsi, 

subjudul : studi kasus atau studi literatur, tulisan :  “Skripsi”, nama dan NIM 

mahasiswa, logo institusi, nama institusi, jurusan, program studi dan tahun. 

Halaman Persetujuan untuk pengesahan Skripsi oleh ketua Jurusan dan dosen 

pembimbing. 

Intisari adalah suatu sinopsis yang menggambarkan isi keseluruhan skripsi 

yang meliputi minimal empat paragraf. Paragraf pertama berisi tema pokok atau 

uraian singkat tema skripsi. Paragraf kedua berisi batasan tema pokok dan 

alasannya. Paragraf ketiga berisi metoda atau teknik yang dipakai dalam skripsi. 

Paragraf keempat berisi hasil yang telah dicapai dalam skripsi serta kesimpulan 

sementara. Abstrak ditulis dalam satu spasi.   
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Kata pengantar berisi pernyataan penghargaan penulis kepada dosen 

pembimbing, dosen penguji, dosen-dosen lain yang terlibat dan pihak-pihak yang 

berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi selain pihak keluarga daftar isi sesuai 

urutan penulisan mulai dari abstrak sampai dalam lampiran daftar gambar, tabel dan 

simbol (jika ada)  

Pada Bab I. bagian inti bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

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

sistematika 

Bab II. 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. Bab III. Bagian Metode Penelitian 

Berisi penjelasan uraian rinci tentang pendefinisian kebutuhan dari permasalahan 

yang dijadikan topik Skripsi berikut pemodelannya. Analisis Kebutuhan, 

Perancangan sistem, Perancangan Tabel, Relasi Tabel, Perancangan antar muka. 

Bab IV. bagian Implementasi dan Pembahasan Berisi penjelasan tentang 

pelaksanaan implementasi berdasarkan pada hasil perancangan. dan pengujian 

modul aplikasi. 

Bab VI. bagian Kesimpulan dan Saran Berisi kesimpulan hasil yang berhasil 

diselesaikan sesuai ruang lingkup batasan masalah dan saran terhadap masalah yang 

belum terselesaikan sebagai pengembangan tentang kasus Skripsi. 

Bagian Akhir Daftar pustaka : Urutan buku atau informasi situs Internet atau 

sumber lain, lampiran-lampiran. 


