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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) merupakan salah satu 

instansi yang bergerak dibidang kesehatan masyarakat. Puskesmas sebagai 

penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan terdepan, kehadirannya di 

tengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi 

masyarakat, tetapi juga sebagai pusat komunikasi masyarakat. Puskesmas 

Pematang Duku Timur menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan. Dengan 

jumlah pasien yang cukup banyak menyebabkan masalah yang cukup berat dalam 

mendapatkan informasi tentang pasiennya (Setyorahayu, dkk 2015). 

Perkembangan teknologi terkini semakin pesat terlihat dengan penggunaan 

komputer sebagai alat bantu disegala macam sektor sehingga dapat memudahkan 

serta membantu organisasi dalam pengolahan segala macam data sehingga dapat 

menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan secara tepat dan cepat. 

Pengolahan data dan informasi yang baik adalah hal penting yang dibutuhkan bagi 

suatu lembaga atau instansi yang semakin berkembang dalam menjalankan 

serangkaian aktivitas, seperti halnya puskesmas. Sistem informasi puskesmas 

sangat dibutuhkan agar puskesmas dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja di 

dalam manajemen puskesmas itu sendiri (Haris & Burhan 2015). 

Pengolahan data pada Puskesmas merupakan salah satu komponen yang 

sangat penting. Kepuasan pasien atau masyarakat akan pelayanan yang diberikan 

oleh Puskesmas sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan dari para 

petugas dalam menangani pasien, dimulai dari pasien mendaftar hingga pasien 

tersebut diperiksa oleh tenaga medis sampai dengan mendapatkan obat untuk 

penyakit yang dikeluhkannya. Untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap 
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masyarakat dibidang kesehatan, sistem yang terkomputerisasi sangat diperlukan 

karena pelayanan yang diberikan pada Puskesmas juga harus cepat dan akurat 

(Tugiarto, dkk, 2018). 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka pada penelitian ini 

memanfaatkan teknologi internet dengan pembuatan aplikasi berupa “Aplikasi 

Pengolahan Data Pasien Puskesmas Berbasis Website” dengan studi kasus di Desa 

Pematang Duku Timur. Dengan akan adanya aplikasi ini membantu para petugas 

dalam bekerja sekaligus meningkatkan kenyamanan pasien dalam berobat.  

1.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa 

permasalahan yang ada, yaitu :  

1. Bagaimana membuat aplikasi pengelolaan data pasien di puskesmas? 

2. Bagaimana membuat fitur rekam medis pasien di puskesmas? 

1.3 Batasan Masalah  

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian, maka penulis 

memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu :  

1. Aplikasi hanya mengolah data yang diolah berupa data pasien, data 

dokter dan rekam medis pasien. 

2. Pengelolaan data pasien puskesmas hanya dikelola oleh petugas 

administrasi di puskesmas Pematang Duku Timur. 

3.  Dalam pembuatan sistem aplikasi ini menggunakan Framework 

Condeignither, bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL. 

Kemudian aplikasi ini dirancang dan di buat untuk studi kasus pada 

Puskesmas Desa Pematang Duku Timur berbasis website.  

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan 

sebuah aplikasi pengolahan data pasien di Puskesmas Pematang Duku Timur 

dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.  
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Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai sarana untuk memberikan kemudahan kepada petugas 

puskesmas bagian administrasi dalam melakukan pengolahan data 

pasien.  

2. Membantu petugas untuk mendata pasien dan membuat rekam medis 

pasien. 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode yang digunakan merupakan sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Dilakukan dengan cara observasi ke puskemas pematang duku timur 

kepada admin. 

2. Studi Literatur 

Mencari sumber terkait penelitian mulai jurnal, internet, wawancara dan 

observasi. 

3. Perancangan  

Merupakan sebuah tahap penggambaran sistem, tampilan antarmuka dan 

database yang akan diterapkan pada aplikasi. 

4. Pembuatan Aplikasi 

Membangun aplikasi yang diusulkan yang telah melewati tahapan 

perancangan. 

5. Pengujian  

Melihat kekurangan maupun kelemahan aplikasi yang telah dibangin 

sebelumnya. Jika terdapat kekurangan maka kita melakukan perbaikan 

kembali pada aplikasi tersebut. 
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