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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dilakukan penelitian 

 

1.1  Latar Belakang 

Sistem Informasi Rumah Sakit memiliki peranan penting dalam 

menjalankan proses bisnis di rumah sakit. Sistem informasi merupakan salah satu 

hasil perkembangan teknologi yang sedang terjadi dan berguna untuk menunjang 

proses bisnis dalam suatu instansi. Sistem informasi dapat membantu proses 

bisnis yang masih dilakukan secara manual dalam suatu instansi sehingga lebih 

efisien, misalnya  seperti menghemat waktu pencarian data di instansi tersebut, 

tidak menghabiskan ruang atau tempat yang digunakan untuk menyimpan data, 

dan lain sebagainya. 

Rumah Sakit PTN Unud adalah salah satu rumah sakit berbasis pendidikan 

yang secara resmi dibuka Tanggal 19 Oktober 2013. Rumah sakit PTN Unud 

dapat dikatakan masih baru, semua proses yang terjadi dalam rumah sakit ini 

masih dilakukan secara manual khususnya pada Bagian Front Office. Rumah 

Sakit PTN Unud tergolong belum ramai dikunjungi karena tergolong masih baru. 

Rumah sakit ini nantinya pasti berkembang dan sangat tidak efisien jika semua 

proses masih dilakukan secara manual. Contoh ketidakefisienan jika masih 

menggunakan proses manual adalah pencarian data pasien memakan waktu yang 

lama, proses akses data yang lama karena data tiap departemen tidak saling 

terintegrasi, menghabiskan banyak ruangan atau tempat untuk menyimpan data, 

dan lain sebagainya. 

Melihat permasalahan pada Departemen Front Office Rumah Sakit yang 

masih melakukan proses bisnisnya secara manual dan belum memiliki suatu 

sistem informasi yang dapat digunakan, sehingga perlu membuat suatu referensi 

atau perancangan sistem informasi yang saling terintegrasi. Tujuannya adalah
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sebagai referensi untuk menunjang proses pada Bagian Front Office, seperti 

Proses Registrasi yang akan memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran, 

pencetakan kartu pasien, pencetakan surat keterangan sehat, surat kematian, dan 

lain sebagainya. Proses lainnya yang akan ditunjang menggunakan sistem 

informasi antara lain adalah proses-proses yang berkaitan dengan bisnis proses 

yang berjalan pada Departemen Front Office pada Rumah Sakit. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana merancang suatu Sistem Informasi Rumah Sakit Modul Front 

Office yang terintegrasi dengan modul lainnya. 

2. Bagaimana merancang suatu sistem informasi yang didasarkan pada Bisnis 

Proses Rumah Sakit. 

3. Proses apa saja yang akan ditunjang sebagai referensi dalam perancangan 

Sistem Informasi Rumah Sakit Modul Front Office 

4. Bagaimana merancang sebuah database sebagai sebuah tempat 

penyimpanan data yang diperlukan dalam rumah sakit pada bagian Front 

Office khususnya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup atau batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan 

adalah: 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang Sistem Informasi Modul Front 

Office. 

2. Sistem  yang akan dirancang adalah proses registrasi, informasi, kasir atau 

pembayaran tagihan, marketing, dan pelaporan. 

3. Penelitian ini difokuskan pada pembuatan rancangan atau blueprint dari 

sistem yang akan dibuat. 
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1.4 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Merancang suatu Sistem Informasi Rumah Sakit Modul Front Office yang 

terintegrasi dengan modul lainnya. 

2. Merancang suatu sistem informasi yang didasarkan pada Bisnis Proses 

Rumah Sakit. 

3. Mengetahui proses yang akan ditunjang sebagai referensi dalam 

perancangan Sistem Informasi Rumah Sakit Modul Front Office 

4. Merancang sebuah database sebagai sebuah tempat penyimpanan data 

yang diperlukan dalam rumah sakit pada bagian Front Office khususnya. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Terciptanya sistem informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan di 

Rumah Sakit PTN Unud jika rancangan sistem sudah berhasil dibuat dan 

dikembangkan dengan baik.  

2. Terciptanya sistem informasi yang dapat memperbaiki proses-proses 

dalam rumah sakit yang masih dilakukan secara manual pada bagian Front 

Office jika rancangan sistem sudah berhasil dikembangkan. 

3. Terciptanya sistem yang dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis di 

rumah sakit pada bagian yang berhubungan dengan Front Office seperti 

kecepatan pencarian data, kecepatan akses data, dan lain lain. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini terbagi dalam lima bab. Tiap bab dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori pendukung yang berhubungan dengan perancangan 

sistem informasi. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA 

Bab ini berisi metode dan perancangan sistem, meliputi tempat dan 

waktu penelitian, sumber data, jenis data, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan data, analisis data, dan implementasi. 

BAB IV : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan dan rancangan Sistem Informasi Rumah 

Sakit Modul Front Office. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 

dipaparkan dan saran dari penulis. 

 

 

 

 

 


