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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan zaman yang sangat maju ini dengan dukungan teknologi serba

canggih. Kehidupan manusia dalam sehari-harinya sudah dilengkapi dengan sebuah

media komputer yang berperan untuk membantu pekerjaan manusia. Media internet

merupakan jaringan global yang ada dimuka bumi ini yang dapat menghubungkan

antara manusia yang berbeda tempat ( pulau, negara, dan bahkan berbeda benua).

Selain itu, manusia dapat berhubungan secara langsung dan akurat, baik secara tatap

muka melalui komputer yang terhubung kejaringan internet maupun hanya dalam

sebuah informasi.

Informasi merupakan sebuah kebutuhan yang mutlak bagi manusia apa lagi di zaman

sekarang, maka dari itu sebuah sistem informasi yang terhubung dijaringan global

yang menyediakan berbagai informasi seharusnya dilakukan pengolahan data secara

efisien sehingga memudahkan bagi pengguna layanan sistem tersebut. Sebuah contoh

betapa pentingnya sistem informasi misal dalam sebuah perusahan besar semua data-

data penting atau informasi yang diperlukan dalam pengolahan data masih secara

manual maka perusahan tersebut akan mengalamai kesulitan dalam

memproses/mencari semua data-data yang dibutuhkan secara cepat dan akurat, misal

dari hal yang kecil saja dalam pengelolahan biodata kepegawaian.

1.2 Tujuan
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Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Membangun sebuah sistem informasi data pasien guna memudahkan

pengelolaan data pasien.

2. Memperkecil biaya pengelolaan data-data puskesmas.

3. Menjadikan pengelolaan data pasien dan pegawai dirasakan lebih mudah dan

efisien.

4. Mempercepat proses pencarian data.

1.3 Manfaat

1. Memberikan kemudahan bagi pihak puskesmas untuk mengelola data-data

yang dibutuhkan.

2. Meningkatkan mutu pelayanan dan akreditasi puskesmas.

3. Memberikan informasi pelayanan kepada semua pihak yang terkait dalam

puskesmas secara cepat dan akurat.

1.4 Batasan Masalah

Pembuatan tugas akhir ini dibatasi dalam hal pengelolaan data pasien dan data

pegawai di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Puskesmas Peninjauan. Sistem ini

menyediakan beberapa layanan informasi, dimana yang menjadi bahasan pokok

dalam tugas akhir ini adalah sistem informasi pengolahan data pasien (biodata diri

pasien, keluhan pasien, dan data dokter/petugas  yang menangani).


