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“ Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Poliklinik  

UPN “Veteran” Jawa Timur ” 

 

 

ABSTRAKSI 
 
 

Poliklinik di UPN “Veteran” Jatim merupakan badan usaha sosial yang 
didirikan pada tahun 1997. Dalam era globalisasi sekarang ini, poliklinik dituntut 
untuk meningkatkan kinerja dan daya saing sebagai badan usaha dengan tidak 
mengurangi misi sosial yang dibawanya. Poliklinik harus merumuskan kebijakan-
kebijakan strategis antara lain efisiensi dari dalam (organisasi, manajemen, serta 
SDM) serta harus mampu secara cepat dan tepat mengambil keputusan untuk 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menjadi organisasi yang 
responsif, inovatif, efektif, efisien dan menguntungkan.  

Poliklinik sebagai salah satu institusi pelayanan umum dibidang kesehatan 
membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan handal, serta 
cukup memadai untuk meningkatkan pelayanannya kepada para pasien serta 
lingkungan yang terkait lainnya. Pelayanan kesehatan di Poliklinik perlu adanya 
dukungan dari berbagai faktor yang terkait, salah satunya adalah terselenggaranya 
rekam medis yang sesuai dengan standar yang berlaku. Rekam medis merupakan 
berkas yang berisi catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, anamesa, 
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana 
pelayanan pasien. Rekam medis ini bersifat rahasia, aman dan berisi informasi 
yang dapat diper-tanggungjawabkan.  

Pada penelitian Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembuatan suatu aplikasi 
untuk menerima atau registrasi pasien baru dan pencari data-data di Poliklinik 
UPN “Veteran” Jawa Timur berupa aplikasi desktop. Tujuan dari aplikasi ini 
adalah membantu pihak admin dalam menangani proses pendataan pasien, dokter, 
rekam medis pasien dan pencarian data-datanya. 

Hasil dari pembuatan aplikasi sipoli ini didasari untuk memberikan 
kemudahan pada pihak admin maupun dokter untuk melakukan tugasnya agar 
kinerja pelayanan kesehatan terhadap lingkup UPN “Veteran” Jawa Timur 
maupun masyarakat sekitar menjadi lebih efisien, efektif dan menguntungkan bagi 
pasien maupun pihak Poliklinik. 

 

Keyword : Teknologi Informasi ,Poliklinik UPN “Veteran” Jawa Timur 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan terus berkembangnya teknologi sistem informasi, maka penyajian 

informasi yang cepat dan efisien sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Perkembangan 

teknologi yang semakin pesat saat ini menuntut diubahnya sistem-sistem manual 

menjadi sistem yang terkomputerisasi. Demikian juga halnya pendataan pasien pada 

suatu Poliklinik.  

Poliklinik sebagai salah satu institusi pelayanan umum dibidang kesehatan 

membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan handal, serta cukup 

memadai untuk meningkatkan pelayanannya kepada para pasien serta lingkungan 

yang terkait lainnya. Pelayanan kesehatan di Poliklinik perlu adanya dukungan dari 

berbagai faktor yang terkait, salah satunya adalah terselenggaranya rekam medis yang 

sesuai dengan standar yang berlaku. Rekam medis merupakan berkas yang berisi 

catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, anamesa, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan pasien. Rekam 

medis ini bersifat rahasia, aman dan berisi informasi yang dapat diper-

tanggungjawabkan.  

Dewasa ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi yang semakin pesat dapat mendukung dunia pendidikan dan kesehatan di 

perguruan tinggi. Pada sektor kesehatan, kehadiran teknologi informasi menjadi titik 
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terpenting yang harus dikembangkan. Karena pada saat ini, kebutuhan informasi dan 

penggunaan komputer sangat canggih serta terus menerus berkembang sesuai dengan 

kemajuan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan 

informasi menyebabkan bertambah lengkapnya informasi yang harus dan dapat 

diolah, sehingga kebutuhan penggunaan beberapa aplikasi dan jaringan komputer di 

dunia kesehatan khususnya di poliklinik semakin diperlukan. 

Poliklinik di UPN “Veteran” Jatim merupakan badan usaha sosial yang 

didirikan pada tahun 1997. Dalam era globalisasi sekarang ini, poliklinik dituntut 

untuk meningkatkan kinerja dan daya saing sebagai badan usaha dengan tidak 

mengurangi misi sosial yang dibawanya. Poliklinik harus merumuskan kebijakan-

kebijakan strategis antara lain efisiensi dari dalam (organisasi, manajemen, serta 

SDM) serta harus mampu secara cepat dan tepat mengambil keputusan untuk 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menjadi organisasi yang 

responsif, inovatif, efektif, efisien dan menguntungkan. Sistem Informasi Poliklinik  

adalah sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur 

proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan 

prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat.  

Dalam hal ini Poliklinik UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai salah satu 

pelayanan kesehatan yang ada di kampus UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki 

kendala dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satu kendala yang dihadapi 

adalah kurang cepat dan efisien dalam pelayanan informasi yang berkaitan erat 

dengan kebutuhan pasien karena sistem yang digunakan masih bersifat manual. 

Pengelolaan data secara manual mempunyai banyak kelemahan, selain membutuhkan 
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waktu lama, keakuratannya juga kurang dapat diterima karena kemungkinan 

kesalahan sangat besar. Contohnya proses pendaftaran, data para pasien, data rekam 

medik pasien dan perhitungan data pasien berdasarkan penyakit yang dideritanya, 

data mengenai dokter. 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis komputerisasi berupa dekstop 

merupakan sarana pendukung yang sangat penting bahkan bisa dikatakan mutlak 

untuk operasional poliklinik di UPN “Veteran” Jatim maupun di poliklinik lainnya. 

Karena banyaknya data yang harus diolah dan tidak cukup tersedianya alat 

bantu pengolahan data yang memadai. Maka dari permasalahan tersebut dibuatlah 

sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memecahkan persoalan 

administrasi pendaftaran pasien baru dan pencarian data – datanya dengan 

memanfaatkan bantuan teknologi informasi. 

Pada penelitian Tugas Akhir ini akan dilakukan pembuatan suatu aplikasi 

untuk pendaftaran pasien baru dan pencarian data yang selama ini masih dilakukan 

secara manual. Aplikasi ini telah tersedia beberapa kemampuan, mulai dari proses 

pendataan beserta penyimpanan data – data pasien baru, data dokter – dokter di 

poliklinik, proses pencarian data. Pembuatan aplikasi ini didasari untuk memberikan 

kemudahan dalam pendaftaran pasien baru, penyimpanan data perawatan pasien serta 

pencarian data. Sehingga pihak admin yang ingin mengetahui data pasien, data 

dokter, data perawatan pasien, dan pencarian data cukup dengan menggunakan 

aplikasi ini.  
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Dalam meningkatkan pelayanan pasien, sistem informasi poliklinik berbasis 

desktop adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan karena kemudahan 

pengaksesan data, keamanan penyimpanan data, perlindungan data dari pihak-pihak 

yang tidak berwenang serta sistem mampu dikembangkan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi Tugas Akhir disini 

dapat didefinisikan sebagai berikut. 

a. Bagaimana menciptakan aplikasi yang mampu membantu kinerja pihak   

admin dalam masalah pendaftaran pasien baru, pendataan perawatan 

pasien, penyimpanan data – data dan pencarian data ? 

b. Bagaimana menciptakan aplikasi yang mampu mendukung kemajuan 

  teknologi informasi di Poliklinik UPN “Veteran” Jawa Timur ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

a. Aplikasi dalam Tugas Akhir ini hanya menangani proses pendataan,  

  penyimpanan data – data pasien serta pencarian data. 

b. Aplikasi yang dikerjakan dalam proyek Tugas Akhir ini adalah aplikasi  

 berbasis desktop internal dan tidak diberlakukan akses koneksi ON Line 

internet. 
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c. Aplikasi ini dirancang menggunakan pemograman Visual Basic.Net 2005,  

 yang sanggup bekerja pada platform windows berbasis desktop, dan tidak 

mendukung sistem operasi lain seperti Longhorn, Linux, Macintosh, 

Solaris, Disk Operating System (DOS), Unix, Apple dan sebagainya. 

d. Aplikasi yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini menggunakan database  

Microsoft Office Access 2007 sebagai media penyimpanan data – data 

atau informasi – informasi yang bersangkutan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penyusunan Skripsi Tugas Akhir disini antara lain adalah 

sebagai berikut. 

a. Merancang dan membangun sebuah aplikasi yang mampu membantu 

kinerja admin untuk pendaftaran pasien baru, mengolah data – data pasien, 

dokter dan perawatan pasien yang ada di Poliklinik UPN “Veteran” Jawa 

Timur. 

b. Menciptakan sebuah aplikasi yang mampu memberikan solusi terhadap  

keterbatasan kemampuan admin dalam pengolahan data pasien dan dokter 

di Poliklinik UPN “Veteran” Jawa Timur. 

c. Menciptakan aplikasi desktop alternatif yang menawarkan kemudahan  

pemakaian dengan tampilan antarmuka user friendly serta memberikan 

solusi terhadap keterbatasan kemampuan pihak admin dalam 

penyimpanan data dan pencarian data pasien serta dokter di Poliklinik 

UPN “Veteran” Jawa Timur. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

a. Dengan adanya aplikasi yang dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini  

maka pihak pengelola poliklinik dapat menangani dengan lebih baik data–

data yang terkait dengan pendaftaran pasien serta pengolahan data pasien 

dan dokter berupa penyimpanan data, pencarian data, dan data perawatan 

pasien. 

b. Dengan adanya aplikasi ini, maka dapat memberikan kemudahan bagi user  

  khususnya pada pihak admin di Poliklinik UPN “Veteran” Jawa Timur. 

c. Dengan adanya aplikasi ini, data – data tersebut dapat diolah dan dalam  

  pencarian data dapat dilakukan dengan mudah. 

d. Mengurangi ketergantungan admin dalam kebiasaan penggunaan secara  

manual yang selalu mengandalkan media kertas sebagai proses 

pendaftaran, penyimpanan sampai pencarian data-datanya. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Langkah – langkah yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir disini 

menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut : 

 a.  Studi Literatur 

Pada tahap ini akan dipelajari mengenai literatur dan konsep awal dari 

teknologi yang akan digunakan yaitu dapat berupa buku-buku, media 

internet serta sumber-sumber lain yang menjelaskan tentang aplikasi 

komunikasi perangkat komputer. 
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 b.  Pengumpulan data dan analisis 

Pada tahap ini menjelaskan hasil dari pengumpulan data-data kemudian 

dilakukan analisa data untuk diolah lebih lanjut. 

 

 c. Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan rancangan awal dari sistem yang akan dibuat 

untuk kemudian ditentukan langkah selanjutnya. 

 

d. Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem yang sesungguhnya, setelah 

sebelumnya dilakukan tahap analisa dan perancangan sistem sesuai dengan 

yang telah direncanakan. 

 

e. Pengujian Program 

Pada tahap ini dilakukan serangkaian pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat dengan beberapa data yang telah disiapkan, hasilnya kemudian akan 

dianalisa untuk menentukan validitas sistem serta saran untuk 

pengembangan selanjutnya. 

 

f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengerjaan Skripsi yang 

akan disusun sebagai buku laporan Tugas Akhir dari seluruh rangkaian 

proses pengerjaan Tugas Akhir. 
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Penulisan Skripsi Tugas Akhir terdiri dari 5 bab dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

 Berisi tentang deskripsi umum dalam penyusunan Skripsi 

Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, permasalahan, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian 

serta sistematika pembahasan. 

 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi teori-teori, studi literatur dan konsep-konsep yang terkait 

tentang penyelesaian suatu masalah atau perumusan masalah yang 

diambil dalam penyusunan Tugas Akhir. 

 

 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

     Berisi tentang analisis dan perancangan dari sistem yang akan 

dibangun meliputi analisa masukan dan keluaran (input/output), 

analisa proses, analisa data, arsitektur sistem, desain sistem, desain 

proses, desain input/output serta desain antarmuka (interface) yang 

nantinya akan dipakai oleh sistem. 
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 BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 

     Berisi tentang implementasi sistem secara keseluruhan mulai 

dari implementasi data yang diperlukan, dan perancangan aplikasi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

 

 BAB V  UJI COBA PERANGKAT LUNAK 

     Dalam bab ini dilakukan percobaan, pengamatan, dan analisa 

dari aplikasi yang sudah dirancang. 

 

 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

     Berisi tentang kesimpulan dan saran pengembangan mengenai 

sistem yang telah dibuat. Kesimpulan akan diproyeksikan untuk 

menjawab semua permasalahan yang telah dijabarkan di awal bab, 

sedangkan saran berisi masukan-masukan yang bersifat konstruktif 

untuk pengembangan selanjutnya. 
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