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ABSTRAK 
 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini berkembang sangat pesat. 

Perkembangan inilah yang tidak akan dilewatkan oleh sebuah instansi dibidang 

kesehatan yang ingin dan butuh untuk mempermudah dalam membantu proses 

pencatatan data yang dijalankan oleh karyawan kesehatan. Salah satunya yaitu 

sistem informasi pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Dimana sebelumnya 

BPRB ini secara keseluruhan masih menggunakan cara manual dalam hal 

penyajian laporan atau informasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat 

membantu dalam pencatatan pada BPRB Tali Kasih untuk meningkatkan kualitas 

instansi tersebut. 

Dengan sistem komputerisasi yang cepat dan handal, pencatatan data akan 

dilakukan secara Realtime. Aplikasi ini dibangun dengan perangkat lunak php dan 

Mqsql  sebagai tempat penyimpanan data barang berupa database. Dan dengan 

menggunakan Power Designer Versi 15.0 sebagai perangkat lunak yang 

membantu dalam Desain database-nya yang berguna untuk mempermudah dalam 

mendesain database yang sesuai kebutuhan dalam perusahaan. 

Aplikasi ini untuk memberikan kemudahan kepada karyawan kesehatan 

sehingga dalam penyajian laporan atau informasi dapat diperoleh secara cepat dan 

akurat. 

 

  

Kata kunci : Rawat inap, Rawat jalan, Php Mysql, Sistem Informasi, BPRB Tali 

Kasih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat, 

maka tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang telah memanfaatkan 

jaringan internet, melainkan hampir semua lembaga dan instansi mulai dari 

sekolah-sekolah, perguruan tinggi hingga instansi pemerintah kota telah 

memanfaatkan internet, khususnya penggunaan aplikasi website sebagai sarana 

penunjang kegiatan aktivitasnya.  

 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 jaringan kesehatan 

global dalam satu komunitas. Dengan kemajuan perkembangan instansi kesehatan 

di BPRB Tali Kasih, baik dari aspek administratif atau teknologi, maka proses 

pelayanan kesehatan di BPRB Tali Kasih dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien. Sehingga untuk mewujudkam hal tersebut serta mengembangkan mutu 

instansi kesehatan dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung, yang sebelumnya di 

intansi kesehatan secara keseluruhan masih menggunakan cara manual maka dari 

itu sangat diperlukan teknologi informasi dibidang kesehatan.  

 Dengan pertimbangan tersebut dan pribadi penulis yang ingin menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh, maka penulis memutuskan untuk merancang 
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sebuah aplikasi berbasis web yang berjudul “Sistem informasi pelayanan pasien 

rawat inap dan rawat jalan berbasis web di BPRB (Balai Pengobatan Dan 

Rumah Bersalin) Tali Kasih”  

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam tugas akhir ini, yaitu : 

1) Bagaimana merancang Sistem Informasi pelayanan terhadap pasien yang 

dapat membantu proses pembuatan laporan pasien rawat inap, membantu 

proses pengolahan data maupun administrasi di BPRB Tali Kasih, 

mengefektifkan penyimpanan data, pencatatan dan pencarian data? 

2) Bagaimana penyajian informasi data-data pasien rawat inap dan rawat 

jalan yang sedang dirawat di BPRB Tali Kasih ?  

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 

terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 

perlu ditetapkan batasan – batasan dari permasalahan yang dihadapi, yaitu : 

1) Data masukan dari sistem informasi pasien rawat inap ini yaitu : data 

pasien rawat inap, data hasil perkembangan medis, data ruangan, data jenis 

tindakan, data dokter, data kelas. 

2) Proses yang dilakukan adalah pendaftaran pasien rawat inap, pelayanan 

pasien rawat inap, pembayaran biaya perawatan pasien, pelaporan dan 
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tidak membahas mengenai pembayaran biaya rawat inap pasien yang 

menggunakan kartu askes. 

3) Keluaran dari sistem sistem informasi pasien rawat inap ini yaitu : kartu 

berobat, informasi ruangan, informasi bukti obat yang diberikan, daftar 

rincian pembayaran pasien rawat inap, laporan data pasien, laporan 

transaksi pembayaran pasien rawat inap. 

 

1.4 Tujuan 

 Berdasarkan pada masalah yang telah didefinisikan di atas maka tujuan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui bagaimana sistem yang sedang berjalan di BPRB Tali 

Kasih saat ini. 

2)  Untuk mengembangkan sistem informasi pelayanan rawat jalan dan rawat 

inap pada di BPRB Tali Kasih. 

 

1.5 Manfaat 

 Adapun skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1) Mampu memberikan informasi yang detail dan sistematis sehinggan 

dapat mendukung dalam pembuatan laporan yang dibutuhkan. 

2) Mempermudah dalam pencatatan pasien dan juga pencarian data pasien 

jika diperlukan. 

3) Untuk membantu meningkatkan kinerja pegawai di BPRB Tali Kasih 

dan meningkatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap terhadap 

pasien. 
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4) Untuk mempercepat proses pembuatan laporan pasien rawat inap dan 

rawat jalan sehingga menghasilkan infomasi yang tepat dan akurat. 

 

 

1.6 Metedologi Penelitian 

Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 

pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 

 

a. Studi Literatur 

Mencari referensi dan bahan - bahan pustaka tentang teori-teori dan beberapa 

informasi yang berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan 

masalah berdasarkan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir 

ini. 

b. Pengumpulan Data Studi Kasus. 

Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dikerjakan dalam skripsi ini. 

c. Analisis dan Perancangan : 

Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan 

analisa kebutuhan sistem. Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 

dengan perancangan basis data dan desain antar muka aplikasi. 

d. Implementasi Program : 

Mengimplementasikan teknik dan metode yang akan digunakan. Detail 

mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan hasil analisa dan 

perancangan aplikasi. 
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e. Pengujian Aplikasi 

1) Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji ketepatan 

data  dan efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 

2) Evaluasi dan Penarikan kesimpulan. 

3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi apakah sudah sesuai 

dengan rencana, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari 

hasil evaluasi tersebut. 

  

1.7       Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang dibuat dalam skripsi ini disusun dalam 

beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya pra-tugas akhir 

dan  latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari 

instansi yang bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan 

yang sedang dihadapi serta solusi pemecahannya, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat bagi pengguna serta 

sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir 

ini.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi landasan – landasan  teori dan hal - hal yang bersifat 

informatif  yang  akan  digunakan  sebagai data pendukung dalam 

penyelesaian  permasalahan. 
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BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa masalah dari model penelitian untuk 

memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan 

beberapa penjelasan dari analisa permasalahan yang di teliti. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil yang diperoleh dari skripsi  beserta  

pembahasan perancangan sistem dan pengimplementasian hasil 

perancangan sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi 

yang akan dibangun. Membahas uji coba aplikasi yang dibuat, 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dan ketepatan 

datanya, kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 

penulisan Tugas Akhir. 
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