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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem informasi kesehatan sudah banyak diterapkan di negara-negara 

maju, bahkan di Amerika Serikat sudah mulai dikembangkan sejak tahun 

1960-an. Pada awal dimunculkan, sistem informasi kesehatan telah 

menggabungkan fungsi administrasi dan medis. Secara umun tujuan 

dikembangkan sistem informasi kesehatan, adalah untuk mengurangi 

redundansi data, menyediakan data yang berkualitas, memelihara integritas 

data, melindungi keamanan data dan memudahkan akses data yang 

terintegrasi. Banyak upaya untuk mengembangkan sistem informasi 

kesehatan tersebut, terutama di negara-negara maju, serta negara berkembang 

seperti Indonesia (Kusumadewi, 2009). 

Dalam hal keterkaitan antara kegiatan pencatatan data, serta pembuatan 

laporan yang relevan, selain harus melakukan pencatatan secara baik, 

diperlukan juga sistem pengelolahan dan pelaporan yang baik pula. Bentuk 

laporan yang baik, tidak hanya menampilkan kata dan angka saja, tetapi harus 

dapat berbicara secara jelas, sehingga informasi akan sangat bermanfaat bagi 

pengambilan keputusan dan bahan evaluasi (Sabarguna, 2003).  

Menurut (Pratiwi dkk, 2013), dalam penelitiannya yang berjudul analisis 

kebutuhan pengembangan sistem informasi rawat jalan di rumah sakit 

Wahidin sudirohusodo, mengungkapkan bahwa sistem manual tidak 
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menjamin informasi yang dihasilkan bersih dari kesalahan dan kekeliruan, 

karena tidak mengetahuai adanya error dalam pemrosesan data dan 

memerlukan banyak penggunaan kertas.  

Menurut (Setiyadi dkk, 2014), dalam penelitiannya yang berjudul analisis 

sistem informasi kesehatan di klinik Muhammadiyah Medical Center (MMC) 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), mengungkapkan bahwa 

pencatatan dan pengolahan data yang dilakukan oleh petugas di klinik MMC, 

masih dilakukan secara manual, dengan menggunakan Spreadsheet. Sehingga 

kegiatan pencatatan data kurang efisien dan kurang aman.  

Klinik MMC sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan di UMS, 

keberadaanya bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan, untuk internal 

UMS saja, tetapi juga melayani pasien umum. Klinik MMC memerlukan 

suatu sistem pencatatan dan pelaporan data yang baik dan akurat, serta cukup 

memadai untuk meningkatkan pelayanannya. Berdasarkan wawancara awal 

dengan direktur klinik MMC, disimpulkan bahwa selama ini sistem 

pencatatan dan pelaporan data yang ada, masih berjalan kurang maksimal, 

jika direktur membutuhkan laporan mendadak, petugas belum bisa 

menyajikan data secara cepat, karena pencatatan dan pengolahannya masih 

dilakukan secara manual, jadi petugas harus merekap terlebih dahulu data-

data yang ada. Selain itu hasil dari wawancara dengan petugas dibagian 

registrasi juga mengungkapkan hal yang sama, para petugas mengungkapkan 

bahwa selama ini kegiatan pencatatan berjalan kurang optimal, dikarenakan 

pencatatan dan pengolahan data yang masih dilakukan secara manual dengan 
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menggunakan Spreadsheet, sehingga terkadang mempersulit petugas dalam 

membuat laporan, karena harus merekap kembali data yang ada dan 

merubahnya dalam bentuk laporan yang diinginkan oleh direktur. Selain itu 

belum adanya alur pelaporan dan penyajian data yang jelas, membuat data 

yang ada, belum digunakan sepenuhnya untuk kepentingan klinik MMC.  

Adanya kelemahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan data yang ada 

saat ini, maka perlu dilakukan pengembangan sistem dengan menyusun 

rancangan sistem pencatatan dan pelaporan data di bagian register klinik 

MMC UMS.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka perlu dilakukan pengembangan sistem 

dengan membuat suatu rancangan sistem pencatatan dan pelaporan data yang 

baik di bagian register klinik MMC UMS.  

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan 

sistem, dengan membuat rancangan sistem pencatatan dan pelaporan data 

di Bagian Register Klinik MMC UMS, dengan menggunakan metode 

Prototyping. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Merancang data flow diagram (DFD) sistem pencatatan dan 

pelaporan di bagian register klinik MMC UMS.  

b. Merancang basis data sistem pencatatan dan pelaporan di Klinik 

MMC UMS.  

c. Merancang entity relationship diagram (ERD) sistem pencatatan dan 

pelaporan di di bagian register klinik MMC UMS.  

d. Mendesain tampilan sistem yang akan dikembangkan di bagian 

register klinik MMC UMS. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Institusi 

Sebagai bahan informasi dan masukan, yang dapat menunjang pelaksanaan 

kegiatan pencatatan dan pelaporan data di klinik MMC UMS. 

2. Bagi Penulis  

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, mendalami disiplin ilmu 

dan memperoleh pengalaman kususnya tentang masalah perancangan 

sistem pencatatan dan pelaporan data kesehatan. 

3. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan infomasi dan solusi 

alternatif dalam pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan data 

kesehatan di klinik MMC UMS. 

 


