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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang mutlak dibutuhkan 

dalam upaya peningkatan derajat kesehatan, baik individu maupun 

masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Puskesmas dituntut 

untuk memberikan pelayanan yang memadai dan memuaskan. Oleh karena itu 

Puskesmas harus meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk diantaranya 

kualitas pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan (Shofari, 1998). 

Bagian pendaftaran pasien rawat jalan ini sangat penting karena 

berfungsi dalam penerimaan pasien rawat jalan yang akan berobat ke poli–

poli, yang menghasilkan informasi tentang kunjungan pasien rawat jalan. 

Tempat penerimaan pasien rawat jalan atau tempat pendaftaran pasien rawat 

jalan disebut juga loket pendaftaran rawat jalan. Sebagai pelayanan 

pendaftaran yang pertama kali diterima pasien maka mutu pelayanan dapat 

dinilai dari sini, dimana mutu pelayanan pendaftaran meliputi kecepatan, 

ketepatan, kelengkapan dan kejelasan informasi, kenyamanan ruang tunggu 

dan lain-lain (Shofari, 2004). 

Dalam menjalankan organisasi, sarana pelayanan kesehatan 

memerlukan informasi yang diperoleh dari pengumpulan data dan pengolahan 

data. Informasi itu penting artinya untuk keperluan manajemen dan 

kesinambungan pelayanan informasi yang dihasilkan sebagai keluaran dari 



proses kegiatan pencatatan dan pengumpulan data yang dibutuhkan 

manajemen. 

Selama ini ketidaklengkapan pengisian berkas administrasi merupakan 

permasalahan yang sering ditemui di Puskesmas. Seringkali dikemukakan 

oleh tenaga kesehatan tentang ketidaklengkapan pengisian lembar laporan 

pendaftaran pasien rawat jalan di Puskesmas, dan hal ini juga mempengaruhi 

dalam pengambilan keputusan diagnosa dan terapi. Sehingga hasil informasi 

atau laporan kunjungan pasien rawat jalan yang ada di Puskesmas terjadi 

keterlambatan penyerahan kepada kepala Puskesmas. Informasi atau laporan 

yang dibuat kurang lengkap sehingga  tidak bisa untuk memonitoring dalam 

kegiatan Puskesmas, karena kurang menghasilkan informasi bagi kepala 

Puskesmas, sehingga hal ini mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan di 

tingkat Puskesmas. 

Tujuan dari kelengkapan pengisian berkas tersebut adalah untuk 

menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan di Puskesmas. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan 

informasi yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi Puskesmas akan 

berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi 

merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan 

kesehatan di Puskesmas. Karena suatu berkas administrasi yang tersedia 

secara cepat dan lengkap mempunyai nilai dokumentasi karena isinya 

menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai 

sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan Puskesmas.  



Sistem informasi berbasis komputer mungkin berguna untuk 

meningkatkan kelengkapan pengisian lembar laporan pendaftaran pasien rawat 

jalan di Puskesmas. Sejumlah penelitian menunjukkan manfaat komputerisasi 

dalam pelayanan kesehatan. Penggunaan komputer dalam pelayanan 

kesehatan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan dan 

menurunkan biaya pelayanan kesehatan (Fitzmaurice, 2008; Wikipedia, 2008). 

Menurut US Institute of Medicine, sebagaimana dikutip NHS (2008), 

penggunaan teknologi informasi dapat berguna untuk meningkatkan keamanan 

dan kualitas pelayanan kesehatan. Sistem rekam kesehatan berbasis elektronik 

dipercaya dapat meningkatkan efisiensi dokter dan meningkatkan standar 

pelayanan (Wikipedia, 2008). Peningkatan kualitas tersebut bisa dicapai 

karena sistem informasi berbasis komputer dapat meningkatkan interaksi 

antara pemberi pelayanan kesehatan dan retensi informasi tentang pasien 

(Aremo et al., 2000). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian 

untuk mengetahui hubungan antara sistem informasi berbasis komputer dan 

tingkat kelengkapan pengisian lembar laporan pendaftaran pasien rawat jalan 

di puskesmas. 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah penggunaan sistem informasi berbasis komputer bermanfaat 

dalam meningkatkan kelengkapan pengisian lembar laporan pendaftaran 

pasien rawat jalan Puskesmas? 



C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui manfaat penggunaan sistem informasi berbasis komputer 

untuk meningkatkan kelengkapan pengisian lembar laporan pendaftaran 

pasien rawat jalan Puskesmas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti. 

 Dapat menambah wawasan dan ketrampilan dalam penelitian, 

memperdalam pengetahuan tentang sistem informasi manajemen 

khususnya sistem informasi pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan. 

2. Bagi Puskesmas. 

 Membantu proses pelayanan kepada pasien dan dapat mengembangkan 

sistem informasi pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan secara cepat 

dan lengkap. 

3. Bagi Dinas Kesehatan. 

 Menambah referensi untuk pengembangan sistem informasi manajemen 

puskesmas khususnya pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan. 

4. Bagi Institusi Pendidikan. 

Institusi pendidikan mendapat tambahan referensi bagi sumber 

pembelajaran. 

 


