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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang 

kompleks, padat pakar, dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena 

pelayanan rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan, 

dan penelitian serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin, 

agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang professional baik 

dibidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. Demi menjaga dan 

meningkatkan mutu, rumah sakit harus mempunyai suatu ukuran yang 

menjamin peningkatan mutu disemua tingkatan (Rustiyanto, 2009). Rumah 

sakit juga berperan dalam upaya kuratif dan rehabilitatif, yang bertujuan 

memulihkan status kesehatan seseorang dari sakit menjadi sehat, disamping 

itu juga melakukan kegiatan preventif dan promosi kesehatan.  

Salah satu upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh rumah 

sakit yaitu dengan diselenggarakannya unit rawat inap (URI), yang bertujuan 

untuk merawat pasien dan memulihkan kesehatannya. URI suatu rumah 

sakit memiliki peran penting dalam pengelolaan rumah sakit, hal ini 

dikarenakan sebagian besar pendapatan rumah sakit berasal dari pelayanan 

yang diberikan oleh URI.  
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URI merupakan salah satu unit yang mendapat perhatian cukup besar 

dari manajemen rumah sakit. Hal ini dikarenakan fungsi rumah sakit sebagai 

institusi pelayanan kesehatan banyak ditentukan oleh pelayanan di URI. 

Dalam pengelolaan URI, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah 

pengelolaan tempat tidur pasien,  karena sebagai tempat perawatan pasien, 

tempat tidur pasien perlu diatur, guna memperoleh efisiensi penggunaannya. 

Dalam pengelolaan tempat tidur di URI, manajemen rumah sakit perlu 

mengevaluasi efisiensi penggunaan tempat tidur untuk masing-masing 

bangsal URI. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan relokasi 

tempat tidur dengan mengurangi tempat tidur pada bangsal yang tingkat 

penggunaanya rendah, dipindah ke bangsal yang tingkat penggunaannya 

tinggi, bahkan cenderung over load, atau dijadikan sebagai dasar untuk 

kelanjutan operasionalisasi pelayanan URI, menutupnya, bahkan mengganti 

pelayanan lain yang lebih efisien dan menguntungkan . 

Upaya yang dilakukan rumah sakit untuk memantau efisiensi 

penggunaan tempat tidur yaitu dengan membuat statistik rumah sakit. 

Statistik rumah sakit adalah statistik yang mengelola sumber data dari 

pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, 

dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit 

(Sudra, 2009). Salah satu aktivitas yang rutin dilakukan dalam statistik 

rumah sakit adalah menghitung tingkat efisiensi hunian tempat tidur. Hal ini 

dilakukan untuk memantau aktivitas penggunaan tempat tidur di URI dan 

untuk merencanakan pengembangannya.  
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Dipandang dari sudut ekonomi, pihak manajemen tentu 

menginginkan agar setiap tempat tidur yang telah disediakan selalu terisi dan 

digunakan oleh pasien. Jumlah tempat tidur yang kosong diharapkan 

sesedikit mungkin. Semakin lama seorang pasien menempati sebuah tempat 

tidur maka akan semakin banyak menghasilkan uang. Sementara dari aspek 

medis terjadi arah penilaian yang bisa berlawanan. Tim medis akan lebih 

senang dan merasa berhasil kerjanya jika seorang pasien bisa segera sembuh 

sehingga tidak perlu lama dirawat, jadi tidak menggunakan tempat tidur 

terlalu lama.  

Dengan adanya dua sudut pandang yang bisa berlawanan ini, maka 

diperlukan cara yang lebih tepat untuk menggambarkan efisiensi 

penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Oleh karena itu dibutuhkan 

kriteria/parameter untuk menentukan apakah tempat tidur yang tersedia telah 

berdaya guna atau berhasil guna (Sudra, 2009). Parameter yang digunakan 

untuk memantau efisiensi penggunaan tempat tidur ini terdiri dari 4 

parameter, yaitu : BOR ( Bed Occupancy Rate ), BTO ( Bed Turn Over ), 

AVLOS ( Average Length Of Stay ), dan TOI ( Turn Over Interval ) (Hatta, 

2008). 

Dalam pelayanan pasien di rumah sakit, data dikumpulkan setiap hari 

dari pasien rawat inap. Pengumpulan data pasien rawat inap ini lazim 

disebut sensus harian rawat inap. Data tersebut berguna untuk memantau 

perawatan pasien setiap hari. Selain itu data ini digunakan juga untuk 
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perencanaan, memantau pendapatan dan pengeluaran dari manajemen rumah 

sakit (Hatta, 2008).  

Sensus harian rawat inap umumnya dilaksanakan sekitar tengah 

malam (menjelang jam 24.00). Sebenarnya sensus boleh dilaksanakan jam 

berapapun asalkan jam sensus yang dipilih tersebut harus konsisten dan 

seragam di semua unit pelaksana sensus (Sudra, 2009).  Sementara untuk 

pengambilan sensus bisa juga diwaktu yang menyenangkan, namun harus 

konsisten di jam yang sama setiap harinya (Huffman, 1994).  

Data hasil sensus harian yang didapat dari masing–masing bangsal 

perawatan akan diolah, sehingga nantinya akan mendapatkan parameter 

BOR, LOS, TOI, AVLOS. Perpaduan keempat parameter ini lalu 

diwujudkan dalam bentuk grafik, yang di kenal sebagai Grafik Barber 

Jhonsons. Grafik Barber Jhonsons adalah suatu grafik, yang dapat dengan 

jelas memantau dan menilai tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur untuk 

bangsal perawatan (Sudra, 2009) 

Data hasil sensus harian rawat inap juga digunakan untuk 

mengetahui indikator mutu pelayanan di rumah sakit. Indikator mengenai 

mutu pelayanan rumah sakit, dapat dilihat dari tingkat kematian di rumah 

sakit, yaitu  NDR (Net Death Rate) angka kematian 48 jam setelah dirawat 

untuk tiap-tiap 1000 
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 penderita keluar. GDR (Gross Death Rate), angka kematian umum untuk 

setiap 1000 penderita keluar (Hatta, 2008) 

 Pengolahan data sensus harian rawat inap di Rumah Sakit Khusus 

Bedah An Nur sampai saat ini menggunakan bantuan microsoft excel, 

namun belum bisa merepresentasikan parameter BOR, LOS, TOI dan 

AVLOS ke dalam  bentuk Grafik Barber Jhonsons. Hasil wawancara dalam 

studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan direktur dan petugas 

rekam medis Rumah Sakit Khusus Bedah An Nur Yogyakarta didapatkan 

keterangan bahwa rumah sakit membutuhkan sebuah sistem informasi 

rekapitulasi sensus harian rawat inap yang terintegrasi sampai pembuatan 

Grafik Barber Jhonsons. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk 

mengembangkan sebuah sistem informasi rekapitulasi sensus harian rawat 

inap yang terintegrasi dan mampu merepresentasikan parameter BOR, LOS, 

TOI dan AVLOS AVLOS ke dalam  bentuk Grafik Barber Jhonsons. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

mengembangkan sebuah sistem informasi rekapitulasi sensus harian rawat 

inap yang terintegrasi dan mampu membuat Grafik Barber Jhonsons ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 
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Mengembangkan sebuah sistem yang mampu merekapitulasi 

sensus harian rawat inap sekaligus dapat membuat Grafik Barber 

Jhonsons, yang terintegrasi ke dalam satu sistem.   

 

2. Tujuan Khusus 

a. Membangun basis data pada sistem informasi rekapitulasi sensus harian 

rawat inap 

b. Merancang interface sistem informasi rekapitulasi sensus harian rawat 

inap berbasis web 

c. Merancang sistem informasi yang mampu merekapitulasi sensus harian 

rawat inap sekaligus membuat Grafik Barber Jhonsons ke dalam satu 

sistem.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menerapkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah khususnya 

mengenai rekam medis dan tekhnologi informasi. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai bahan masukan guna pengembangan dan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengembangan sistem statistik rumah sakit. 

3. Bagi Rumah Sakit 

Mendapatkan sistem informasi rekapitulasi sensus harian rawat inap yang 

mampu mengolah data sensus harian rawat inap menjadi lebih efektif dan 
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mampu menyimpan data secara berkelanjutan serta dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit 

lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


