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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang 

berkembang dengan pesat pada saat ini.  Dengan kemajuan teknologi informasi, 

pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan 

cepat, efisien serta akurat. Contoh dari hasil kemajuan teknologi informasi adalah 

berkembangnya jaringan Internet yang memungkinkan seluruh umat manusia di 

seluruh dunia menggunakan data-data yang tersedia/terhubung dalam jaringan 

tersebut secara bersama-sama.   

Sektor kesehatan yang merupakan salah satu sektor pembangunan yang 

sedang mendapat perhatian besar dari pemerintah merupakan salah satu sektor 

pembangunan yang sangat potensial untuk dapat diintegrasikan dengan kehadiran 

teknologi informasi.  Salah satu contoh aplikasi teknologi informasi di bidang 

kesehatan adalah dengan mengimplementasikan suatu sistem yang dapat merekam 

semua proses pencatatan data baik data pasien, data dokter, dan data obat yang 

bersifat komputerisasi. 

Klinik Universitas Widyatama saat ini, masih manual dalam pengolahan 

data pasien, dokter maupun obat. Dengan berkembangnya jaringan di Universitas 

Widyatama dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem di Klinik, sehingga 

memungkinkan untuk dibangunnya sistem Rekam medis ini secara komputerisasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil judul 

“APLIKASI REKAM MEDIS STUDI KASUS KLINIK UNIVERSITAS 

WIDYATAMA” 

Aplikasi ini dikembangkan memanfaatkan teknologi informasi berbasis desktop, 

yaitu menggunakan Visual Basic dan Access untuk pengolahan database. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, maka diperlukan sebuah 

media perekaman data medis pada Klinik Universitas Widyatama. 

Maka dari itu penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut. 

1. Pasien yang dapat berobat terdiri dari kategori Mahasiswa, Karyawan, 

Keluarga Karyawan, Umum yang jumlahnya ± 2000 orang sehingga 

membutuhkan tempat penyimpanan data yang besar.  

2. Apabila ada yang berobat, bagian pendaftaran kesulitan mencari kartu 

pasien. 

3. Dokter tidak mengetahui jumlah obat yang ada di klinik dan stok obat 

yang tidak ada di klinik. 

4. Apabila salah menyimpan kartu pasien, maka akan susah mencarinya 

kembali. 

5. Pendaftaran masih mencatat di formulir pendaftaran, lalu dilakukan 

pemindahan data pasien ke kartu pasien. 

6. Kesulitan dalam pembuatan laporan, butuh waktu yang lama, data harus di 

rekap.  

 

1.3 RumusanMasalah 

Perumusan permasalahan yang ada antara lain : 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempermudah dalam melakukan 

pendaftaran pasien? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempermudah dokter dalam 

memberikan resep obat dan diagnosa pasien? 

3. Bagaimana membangun sebuah aplikasi yang dapat mempermudah 

pembuatan laporan rekam medis sesuai dengan data yang terekam? 
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1.4 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan suatu perangkat lunak 

yang memiliki kemampuan dalam memberikan informasi perekaman data medis 

pada Klinik Universitas Widyatama. 

1. Membangun aplikasi yang dapat mempermudah dalam pendaftaran pasien. 

2. Membangun aplikasi yang dapat mempermudah dokter dalam memberikan 

resep obat. 

3. Membangun aplikasi yang dapat mempermudah dalam pembuatan laporan 

rekam medis.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penulis Tugas Akhir ini lebih terfokus dan terarah maka akan diberikan 

batasan terhadap layanan yang akan  dibahas, antara lain: 

1. Aplikasi ini tidak termasuk surat rujukan secara komputerisasi. 

2. Resep obat masih dalam bentuk Print-an, belum terintegrasi 

dengan bagian obat. 

3. Tidak mencakup pemeriksaan di Laboratorium. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan hasil wawancara, studi 

literatur dan observasi dengan pihak Klinik Universitas Widyatama. 

2. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem menggunakan analisa berorientasi objek dengan 

metoda waterfall. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini menggunakan kerangka pembahasan 

yang terbentuk dalam susunan bab, dengan uraian sebagai berikut  : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah atau ruang lingkup, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan 

dalam menyusun laporan tugas akhir yang disesuaikan dengan permasalahan 

BAB III ANALISIS SISTEM 

Pada bab ini diuraikan mengenai analisa sistem yang sudah ada sebelumnya dan 

sistem yang akan dibuat.  

BABIV PERANCANGAN SISTEM 

Menguraikan tentang perancangan sistem yang mencakup perancangan basis data 

dan pemodelan sistem dengan UML (Unified Modeling Language) dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM 

Berisi tentang implementasi hasil desain pada bab empat dan penyesuaian 

kebutuhan sistem agar sistem berjalan dengan optimal. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan laporan Tugas 

Akhir yang telah di susun. 

 


