
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Rumah Sakit 

1. Definisi Rumah Sakit 

Batasan dari rumah sakit adalah tempat dimana orang sakit mencari dan 

menerima pelayanan kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik 

dilakukan. Rumah sakit juga diartikan sebagai tempat pemondokan yang 

memberikan pelayanan medik jangka pendek dan jangka panjang yang 

meliputi kegiatan observasi, diagnostic, terapetik dan rehabilitasi bagi semua 

orang yang menderita sakit atau luka serta bagi mereka yang melahirkan, dan 

juga diberikan pelayanan berdasarkan rawat jalan bagi yang membutuhkan 

sesuai dengan sakit yang dideritanya (Junadi, 1998). 

Rumah sakit itu sendiri mempunyai fungsi sebagai : (a) tempat 

menyelenggarakan  pelayanan  medik,  pelayanan  penunjang, pelayanan 

keperawatan, pelayanan rehabilitasi, dan pelayanan pencegahan   penyakit,   

(b)   tempat   pendidikan   medis   maupun paramedic, (c) tempat penelitian 

dan pengembangan ilmu kedokteran (Jacobalis, 2000). 

2. Pelayanan Rawat Jalan 

Rawat jalan (RJ) merupakan salah satu unit kerja di rumah sakit yang 

melayani pasien yang berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam pelayanan, 

termasuk seluruh prosedur diagnostik dan terapeutik. Pada waktu yang 
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akandatang, rawat jalan merupakan bagian terbesar dari pelayanan kesehatan 

di rumah sakit. Disebutkan juga bahwa akhir tahun 1990-an, rawat jalan 

merupakan salah satu yang dominan dari  pasar rumah sakit dan merupakan 

sumber keuangan yang bermakna. Pertumbuhan yang cepat dari rawat jalan 

ditentukan oleh 3  faktor yaitu: (a) Penekanan biaya untuk mengontrol 

peningkatan harga perawatan  kesehatan  dibandingkan  dengan  rawat  inap,  

(b) Peningkatan kemampuan dan sistem reimbursment untuk prosedur di 

rawat jalan, (c) Perkembangan secara terus menerus dari teknologi tinggi 

untuk pelayanan rawat jalan akan menyebabkan pertumbuhan rawat jalan 

pada abad mendatang (Marsuli, 2005). 

Tujuan pelayanan RJ diantaranya adalah untuk memberikan konsultasi 

kepada pasien yang memerlukan pendapat dari seorang dokter spesialis, 

dengan tindakan pengobatan atau tidak.Selain itu juga untuk menyediakan 

pelayanan tindak lanjut bagi pasien rawat inap yang sudah diijinkan pulang 

tetapi masih harus dikontrol kondisi kesehatannya (Sholeh, 1993). 

3. Tempat Penerimaan Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) 

Tempat penerimaan pasien rawat jalan disebut juga Loket Pendaftaran 

Rawat Jalan. Tugas pokoknya yaitu: (a) menerima pendaftaran pasien yang 

akan berobat di rawat jalan, (b) melakukan pencatatan pendaftaran (registrasi), 

(c) menyediakan formulir-formulir rekam medis dalam folder dokumen rekam 

medis (DRM) bagi pasien yang baru pertama kali berobat (pasien baru) dan 

pasien yang datang pada kunjungan berikutnya (pasien lama), (d) 
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mengarahkan pasien ke Unit Rawat Jalan (URJ) umum atau spesialis yang 

sesuai dengan keluhannya, (e) memberi informasi tentang pelayanan-

pelayanan di rumah sakit atau puskesmas yang bersangkutan (Shofari, 2005). 

Fungsi  atau  peranannya  dalam  pelayanan  kepada  pasien adalah 

sebagai pemberi pelayanan pertama kali yang diterima pasien atau 

keluarganya sehingga baik buruknya mutu pelayanan akan dinilai di sini. 

Mutu pelayanan meliputi kecepatan, ketepatan, kelengkapan dan kejelasan 

informasi, kenyamanan ruang tunggu dan lain-lain. Sehubungan dengan 

pelayanan rekam medis, maka fungsi TPPRJ adalah: (a) pencatat identitas ke 

formulir RM RJ, data dasar pasien, kartu identitas berobat (KIB), kartu indeks 

utama pasien (KIUP) dan buku register pendaftaran pasien RJ, (b) pemberi 

dan pencatat nomor rekam medis sesuai dengan kebijakan penomoran yang 

ditetapkan, (c) penyedia DRM baru untuk pasien baru, (d) penyedia DRM 

lama untuk pasien lama melalui bagian filing, (e) penyimpan dan pengguna 

KIUP, (f) pendistribusi DRM untuk pelayanan RJ, dan penyedia informasi 

jumlah kunjungan pasien RJ (Shofari, 2005). 

Menurut  kedatangannya  pasien  dapat  dibedakan  menjadi pasien  baru  

(pasien  yang  baru  pertama  kali  datang  berobat)  dan pasien lama. 

Kedatangan pasien RJ terjadi karena dikirim oleh dokter praktek, dikirim oleh 

puskesmas atau rumah sakit lain atau jenis pelayanan kesehatan lainnya serta 

datang atas kemauannya sendiri (Shofari, 2005). 
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4. Pengertian Rekam Medis 

Dalam  Permenkes 749a  tahun  1989  tentang  Rekam  Medis 

disebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Dijelaskan 

lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direktotar Jenderal Pelayanan medik No. 

78 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit, bahwa 

rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat di rumah 

sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk unit gawat darurat dan 

rawat inap (Sholeh, 1993). 

Rekam Medis mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya 

sekedar kegiatan pencatatan, tetapi mempunyai pengertian sebagai satu sistem 

penyelenggaraan rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis adalah 

merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien, 

kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien mendapatkan pelayanan, 

penanganan berkas rekam medis   yang   meliputi   penyimpanan,   

pengeluaran   berkas   untuk melayani permintaan untuk keperluan pasien dan 

keperkuan lainnya, serta pengolahan rekam medis untuk keperluan 

manajemen dan pelaporan (Shofari, 2005). 
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B. PHP 

PHP  (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman berbentuk script 

yang diletakkan pada serverweb. PHP ditemukan oleh Rasmus Lerdoft yang 

awalnya menulis PHP untuk mencatat pengunjung situs yang membuka halaman 

resumenya. Script tersebut digunakan sebagai website pribadi dan kemudian 

dikembangkan lagi menjadi bahasa yang disebut Personal Home page (Nugroho, 

2008). 

C. MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) merupakan program database yang 

bersifat jaringan, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi User (banyak 

pengguna). MySQL menggunakan bahasa Query (permintaan) standar SQL 

(Structured Query language). SQL adalah suatu bahasa permintaan terstruktur, 

SQL telah distandarkan untuk semua program pengakses database seperti oracle, 

PosgreSQL, SQL Server dan lain-lain (Nugroho, 2008). 

MySQL merupakan database multiuser yang menggunakan bahasa Structure 

Query Language (SQL). MySQL mampu menangani data yang cukup besar. 

SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses server database. 

Bahasa ini awalnya dikembangkan IBM, tetapi telah diadopsi dan digunakan 

sebagai standar industri. Dengan menggunakan SQL, proses akses database 

menjadi lebih friendly. Dalam konteks bahasa SQL, informasi umumnya 

tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logis merupakan struktur dua dimensi 

yang terdiri atas baris-baris data yang berada dalam satu atau lebih kolom. Baris 
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pada tabel sering disebut entitas dari data, sedangkan kolom sering disebut 

atribut atau field. Keseluruhan tabel itu dihimpun dalam suatu kesatuan yang 

disebut database (Wirawan, 2009). 

D. Adobe Dreamweaver CS4 

Dreamweaver merupakan software HTML, editor profesional untuk 

mendesain web secara visual, mengelola situs atau halaman web, selain itu juga 

dapat digunakan sebagai media penulisan bahasa pemrograman web. 

Kemampuan Dreamweaver berinteraksi dengan beberapa bahasa pemrograman 

seperti: PHP, ASP, dan JavaScript memberikan fasilitas maksimal(Madcoms, 

2011). 

E. Web 

Website atau web adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi 

data, teks, gambar, data animasi, suara dan gabungan dari semuanya, baik yang 

bersifat dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait 

dengan jaringan -jaringan halaman (hyperlink) (Purwanti, 2008). 

F. Web Service 

Web Service adalah aplikasi yang dibuat agar dipanggil atau diakses oleh 

aplikasi lain melalui intranet maupun internet dengan menggunakan XML 

sebagai format pesan. Web service berbeda dengan website, perbedaannya adalah 

web service tidak memiliki tampilan (user interface) sedangkan pada website 

memiliki tampilan (user interface).Web service dibuat untuk menyediakan 

service atau layanan. Layanan tersebut akan dipanggil oleh aplikasi yang 
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memanggil, dengan demikian yang menjadi interface adalah aplikasi yang 

memanggil web service tersebut. Web Service dapat dipanggil menggunakan 

aplikasi bantuan HTTP (Lucky, 2008). 

G. SOAP ( Simple Object Access Protocol ) 

SOAP merupakan suatu format standar dokumen berbentuk XML yang 

digunakan untuk melakukan proses request dan response antara web 

servicedengan aplikasi yang memanggilnya. Dokumen SOAP yang digunakan 

untuk melakukan request disebut dengan SOAP request sedangkan dokumen 

SOAP yang diperoleh dari web service disebut dengan SOAP response (Lucky, 

2008). 

H. Jquery Mobile 

jQuery Mobile merupakan framework javascript layaknya jQuery pada 

desktop namun khusus ditargetkan untuk mobile device seperti iPad, iPhone, 

Blackberry, Symbian, Android, dll. Dengan menggunakan jQuery Mobile kita 

bisa membuat aplikasi web yang bisa berjalan di hampir semua piranti mobile 

yang populer saat ini. jQuery adalah Javascript Library, Kumpulan kode/fungsi 

Javascript siap pakai, sehingga memudahkan dan mempercepat kita dalam 

membuat kode javascript.  

I. Keunggulan dan Fleksibilitas Web Service 

Penggunaan web service juga menawarkan banyak kelebihan dan fleksibilitas. 

Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut (Lucky, 2008): 

1. Lintas platform 
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Penggunaan web service memungkinkan komputer-komputer yang 

berbeda sistem operasi dapat saling bertukar data. 

2. Languageindependent 

Sebuah web service dapat diakses menggunakan bahasa pemrograman 

apa saja. 

3. Jembatan penghubung dengan database 

Web service dapat dijadikan sebagai jembatan penghubung antara 

aplikasi dengan database tanpa memerlukan driverdatabase. 

4. Mempermudah proses pertukaran data  

Penggunaan web service dapat mempermudah dan mempercepat 

pertukaran data. 

J. Kekurangan Web Service 

Web service termasuk layanan yang masih baru sehingga fitur standar seperti 

transaksi belum ada atau kalaupun ada masih belum sebaik fitur yang sama pada 

distributed computing open standard yang sudah ada. Selain itu unjuk kerja web 

service masih kurang baik dibandingkan dengan unjuk kerja distributed 

computing lain seperti RML, CORBA atau DCOM yang sudah ada lebih dahulu 

(Jati, 2010). 
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K. Penelitian terdahulu  

Penelitian tentang sistem informasi rekam medis rawat jalan pernah dilakukan 

sebelumnya, yaitu: 

1. Penelitian tentang sistem informasi rekam medis rawat jalan yang dapat 

digunakan untuk mendukung evaluasi pelayanan di RSUBK Ambarawa oleh 

Murdani (2007) yaitu Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medis Rawat 

Jalan Untuk Mendukung Evaluasi  Pelayanan Di RSU Bina Kasih Ambarawa. 

Sistem dibangun dengan power builder dan mysql. Perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu pelitian ini menggunakan php, jquery 

mobile dan mysql. Sistem yang akan dibangunan memiliki kelebihan bisa 

diakses darimanapun dan bisa diakses menggunakan handphone. 

2. Penelitian tentang sistem informasi untuk mencatat rekam medik pasien 

rawatjalan oleh Puspitasari, Purnama, Sukadi (2014) yaitu Sistem Informasi 

Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Dan Observasi Pada Puskesmas Pringkuku 

Kabupaten Pacitan. Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan 

sistem informasi ini adalah metode observasi, wawancara, dan kepustakaan. 

Sedangkan tujuan dan manfaat dari perancangan sistem informasi ini yaitu 

menghasilkan sistem informasi rekam medis pasien yang terkomputerisasi. 

Dengan adanya sistem informasi ini, pihak Puskesmas Pringkuku Kabupaten 

Pacitan akan dimudahkan dalam proses pengolahan data rekam medis pasien 

sehingga dapat meminimalisir kesalahan jika data rekam medis tersebut 

dibutuhkan atau dicari. 
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3. Penelitian tentang rancang bangun sistem informasi rekam medis untuk 

mempermudah pencatatan dan pelaporan data rekam medik oleh Andrianti 

(2008) dengan judul Sistem Informasi Manajemen Rekam Medik RSI Siti 

Hajar Sidoarjo. Sistem dibangun dengan php, android dan mysql. Penelitian 

yang akan dibangun juga menggunakan sistem yang sama, perbedaannya, 

penelitian terdahulu menggunakan Eclipse untuk membangun andorid, 

sedangkan penelitian ini lebih mudah yaitu menggunakan fasilitas jquery 

mobile sehingga konsentrasi penelitian bisa lebih difokuskan untuk rancang 

bangun sistem dan bahasa program PHP. 

4. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Krisnanto (2001), melakukan 

penelitian mengenai sistem informasi data medik pasien rawat jalan dan rawat 

inap di rumah sakit dengan menggunakan program komputer dan berbasis 

intranet. Penelitian berjudul Sistem Informasi Data Medik Berbasis Intranet 

pad Unit Rawat Jalan dan Rawat Inap Rumah Sakit Islam Surabaya. 

Penelitian berbasis web base dan intranet sehingga bisa diakses oleh semua di 

lingkungan jaringan rumah sakit. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

sama-sama berbasis web, tetapi tidak menggunakan framework jquery mobile. 

Penelitian yang akan dilakukan secara tampilan dan aplikasi lebih mudah 

digunakan menggukan komputer maupun handphone. 
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