
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang ini 

melaju sangat pesat dan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan 

pemanfaatan teknologi di bidang pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit 

diharapkan kesalahan yang mungkin terjadi pada proses pengolahan data relatif 

sangat kecil. Untuk melayani permintaan pelayanan dari masyarakat yang 

semakin meningkat memerlukan pengolahan data yang tepat. 

Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga merupakan salah satu rumah sakit di 

Purwokerto yang tugas dan fungsinya memberikan suatu pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat Purwokerto dan sekitarnya. Dalam meningkatkan pelayanan 

kesehatan tersebut rumah sakit perlu meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk 

itu sangat diperlukan suatu pemikiran mengenai langkah-langkah pengembangan 

sistem yang telah digunakan sebelumnya dengan sistem baru yang memanfaatkan 

teknologi sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugas administrasi pada bagian 

pelayanan rawat jalan, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien 

dan efektif. 

Perkembangan  teknologi informasi saat ini sangat pesat, informasi 

merupakan sumber daya penting dimana salah satu yang memudahkan pekerjaan 

kita dalam menyelesaikan masalah. Beberapa tahun terakhir tengah marak dengan 
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munculnya berbagai mobile device. Salah satu perangkat mobile yang paling 

pesat adalah mobilephone,  smartphone,  dan  tablet. Hampir semua kalangan  

masyarakat  memiliki  telepon  seluler (handphone) yang  mereka  gunakan  untuk  

berkomunikasi. Dengan  menggunakan  smartphone pengguna dapat  memperoleh  

informasi  dan  berkomunikasi  dengan mudah (Hilmansyah, 2013). 

Rumah sakit Dadi Keluarga memilih pemanfaatan teknologi handphone 

untuk sistem rekam medis rawat jalan yang sedang dibangun dengan 

pertimbangan dokter dan petugas sangat terlibat komunikasi dengan pasien 

sehingga dibutuhkan teknologi yang memudahkan mereka dalam melakukan 

pemasukan data rekam medisnya. 

Pencatatan rekam medik pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Dadi 

Keluarga Purwokerto masih manual. Padahal setiap harinya pasien yang datang 

lebih dari puluhan orang. Hal inilah yang mendasari perancangan sistem 

informasi rekam medis rawat jalan berbasis teknologi handphone. Dengan 

menggunakan sistem informasi manajemen diharapkan proses pencatatan dan 

pencarian data rekam medik pasien rawat jalan lebih mudah dilakukan dan efisien 

sehingga mutu pelayanan dapat terus ditingkatkan. 
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B. Rumusan permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah 

Bagaimana membangun sistem informasi rekam medik rawat jalan pada Rumah 

Sakit Dadi Keluarga Purwokerto. 

 
C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang ditinjau lebih terarah dan mencapai sasaran, maka 

dibuat batasan dari perumusan masalah di atas, diantaranya sebagai berikut : 

1. Data pendaftaran hanya di inputkan oleh petugas. 

2. Pencatatan rekam medis hanya meliputi pasien di poliklinik rawat jalan,  tidak 

sampai ke unit penunjang seperti laboratorium dan radiologi. 

3. Format nomor rekam medik pasien berupa angka sejumlah enam digit. 

4. Pengguna aplikasi adalah petugas, dokter dan pasien. 
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