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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat akan rumah sakit sudah berkembang semakin besar, 

mulai dari proses kelahiran, pengobatan untuk anak maupun dewasa, keadaan yang 

membutuhkan rawat inap maupun rawat jalan bahkan keadaan gawat darurat 

sampai pemeriksaan rutin yang membutuhkan bantuan dari laboratorium, radiologi 

dan lain sebagainya. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya data yang dimiliki 

oleh rumah sakit. Data tersebut berguna untuk memberikan informasi dengan cepat 

dan akurat kepada pihak internal yaitu mulai dari pimpinan rumah sakit sampai 

pihak operasional yang diberi wewenang dan pihak eksternal yaitu pasien sendiri 

(Labellapansa et al., 2012). 

Dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu menangani sekumpulan 

data tersebut untuk dijadikan suatu rekapitulasi laporan yang sesuai dengan juknis 

SIRS (petunjuk teknis Sistem Informasi Rumah Sakit) 2011. Rekapitulasi laporan 

tersebut sangat penting adanya bagi seorang pimpinan rumah sakit karena 

merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam 

perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengambilan keputusan. Rekapitulasi 

laporan merupakan laporan bulanan dan tahunan yang wajib ada pada setiap rumah 

sakit yang telah diatur oleh Kementrian Kesehatan RI. Laporan ini nantinya 

merupakan tolak ukur untuk suatu perkembangan rumah sakit dan mengetahui 

perkembangan penyakit yang ada pada rumah sakit tersebut. 

 Perkembangan data yang semakin lama akan semakin besar, maka dalam 

melakukan suatu analisis data akan memakan waktu yang tidak sedikit dan juga 

dapat mempengaruhi operasional sistem yang sedang berjalan. Database memiliki 

keterbatasan dalam pengambilan keputusan karena kekurangan online fungsi 

analisis. Data warehouse menawarkan fungsi canggih untuk proses pendukung 

keputusan (Lin et al. , 2010). Menangani data yang besar dari rumah sakit tersebut 

untuk dijadikan rekapitulasi laporan yaitu dengan cara merancang suatu data 

warehouse yang berfokus pada rekapitulasi laporan. Perancangan data warehouse 
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ini menggunakan sumber data yaitu data dari rumah sakit. Data warehouse 

melakukan perubahan data sumber menjadi bentuk dimensional. Bentuk 

dimensional ini yang membantu dalam membuat rekapitulasi laporan. Rekapitulasi 

laporan yang sesuai dengan juknis SIRS 2011 dapat diselesaikan dengan data 

warehouse. Rekapitulasi laporan yang sesuai dengan juknis SIRS 2011 tetap 

memiliki kendala untuk dilakukan analisis karena laporan tersebut memiliki format 

yang telah diatur dan tidak dapat diubah sehingga untuk melakukan analisis data 

yang hanya bergantung pada laporan tersebuat akan sulit.  

Mempermudah analisis rekapitulasi laporan oleh pihak rumah sakit untuk 

proses pendukung keputusan dapat digunakan bantuan OLAP (Online Analitycal 

Processing). OLAP ini memiliki beberapa keunggulan yaitu menyediakan 

kecepatan dan fleksibilitas untuk membantu proses analisis. OLAP adalah metode 

pendekatan untuk menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat 

dimensional secara cepat, yaitu desain dari aplikasi dan teknologi yang dapat 

mengoleksi, menyimpan, memanipulasi suatu data multidimensi untuk tujuan 

analisis. OLAP merupakan bagian dari kategori yang lebih global dari pemikiran 

bisnis, yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. 

OLAP dapat menampilkan data baik dalam bentuk pivot tabel ataupun grafik untuk 

mempermudah pengguna dalam mengamati hasil dari analisis data. Aplikasi khusus 

dari OLAP adalah pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, manajemen 

pelaporan, Manajemen Proses Bisnis (MPB), penganggaran dan peramalan, laporan 

keuangan dan bidang-bidang yang serupa. 

Dalam pengembangan aplikasi OLAP ini menggunakan metode Waterfall. 

Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak dimana model proses 

yang ada pada setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap sebelum berlanjut ke 

tahap atau fase berikutnya. Pengembangan sistem ini akan melalui beberapa fase 

dari analisis dan definisi persyaratan, perancangan sistem dan perangkat lunak, 

implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, serta  yaitu operasi 

dan pemeliharaan (Sommerville, 2011). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplentasikan data warehouse dan OLAP pada 

rekapitulasi laporan sistem informasi rumah sakit dalam mempermudah 

analisis rekapitulasi laporan oleh pihak rumah sakit? 

2. Bagaimana data warehouse dan OLAP dapat memenuhi kebutuhan dan 

mempermudah analisis rekapitulasi laporan sistem informasi rumah sakit 

oleh pihak rumah sakit dengan proses yang relatif cepat dan tidak 

mengganggu operasional sistem yang sedang berjalan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana mengimplentasikan data warehouse dan 

OLAP pada rekapitulasi laporan sistem informasi rumah sakit dalam 

mempermudah analisis rekapitulasi laporan oleh pihak rumah sakit. 

2. Untuk mengetahui apakah data warehouse dan OLAP dapat memenuhi 

kebutuhan dan mempermudah analisis rekapitulasi laporan oleh pihak 

rumah sakit dengan proses yang relatif cepat dan tidak mengganggu 

operasional sistem yang sedang berjalan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini hanya mencakup pengolahan data warehouse dan OLAP 

pada rekapitulasi laporan sistem informasi rumah sakit yang sesuai dengan juknis 

SIRS (petunjuk teknis Sistem Informasi Rumah Sakit) 2011. Implementasinya 

hanya akan mencangkup beberapa rekapitulasi laporan (RL) diantaranya RL 3, RL 

4, dan RL 5 berserta sub RL dari masing-masing RL dikarenakan RL tersebut 

berhubungan tentang data pasien, data penyakit, dan sebagainya yang diperlukan 

oleh pihak rumah sakit untuk dianalisis lebih lanjut. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyeselesaikan kebutuhan rumah 

sakit terhadap rekapitulasi laporan yang sesuai dengan juknis SIRS 2011 serta 

membuat rekapitulasi laporan yang lebih fleksibel dimana mempermudah pihak 

rumah sakit dalam menganalisis rekapitulasi laporan. Pihak rumah sakit dapat 

melihat detail suatu informasi atau sebaliknya yang ada pada rekapirulasi laporan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, 

penelitian ini mengambil tempat yaitu Rumah Sakit Famili Husada. Aplikasi OLAP  

dibangun berdasarkan data sumber yang ada pada tempat penelitian untuk 

memenuhi kebutuhan anilisis rekapitulasi laporan oleh pihak rumah sakit pada 

tempat tersebut. Aplikasi OLAP ini dikembangkan dengan metode Waterfall 

dimana model proses yang ada pada setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap 

sebelum berlanjut ke tahap atau fase berikutnya. 

 

1.6.1 Analisis dan Definisi Persyaratan 

Mengumpulkan informasi berdasarkan kebutuhan dalam pengerjaan 

rekapitulasi laporan yaitu database rumah sakit yang akan dikelola untuk menjadi 

data warehouse yang berfokus pada rekapitulasi laporan dan sesuai dengan 

kebutuhan instansi terkait yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Famili Husada 

sebagai tempat penelitian. Setelah data warehouse dibangun, dengan bantuan 

OLAP (Online Analytical Processing) akan dibuat rekapitulasi laporan yang dapat 

mempermudah analisis oleh pihak rumah sakit. 

Dalam pemetaan beberapa data pada rumah sakit agar sesuai dengan Juknis 

2011 dibutuhkan suatu informasi dari pihak rumah sakit dalam membantu 

pemprosesan rekapitulasi laporan dan juga panduan dari Juknis 2011 sebagai 

standar dalam pembuatan rekapitulasi laporan serta membantu dalam perhitungan 

yang terkait. Dalam pengumpulan informasi ini dilakukan dengan proses 

wawancara dengan pihak rumah sakit yang berhubungan dengan rekapitulasi 

laporan pada sistem informasi rumah sakit.  
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Rekapitulasi laporan (RL) yang akan diproses diantaranya  

 RL 3.1 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap 

 RL 3.2 Kegiatan Pelayanan Rawat Darurat 

 RL 3.3 Kegiatan Kesehatan Gigi dan Mulut 

 RL 3.4 Kegiatan Kebidanan 

 RL 3.5 Kegiatan Perinatologi 

 RL 3.6 Kesehatan Pembedahan 

 RL 3.7 Kegiatan Radiologi 

 RL 3.8 Pemeriksaan Laboratorium 

 RL 3.9 Pelayanan Rehabilitasi Medik 

 RL 3.10 Kegiatan Pelayanan Khusus 

 RL 3.11 Kegiatan Kesehatan Jiwa 

 RL 3.12 Kegiatan Keluarga Berencana 

 RL 3.13 Pengadaaan Obat, Penulisan & Pelayanan Resep 

 RL 3.14 Kegiatan Rujukan 

 RL 3.15 Cara Bayar 

 RL 4a Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Inap 

 RL 4a Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Inap Penyebab 

Kecelakaan 

 RL 4b Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Jalan 

 RL 4b Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Jalan Penyebab 

Kecelakaan 

 RL 5.1 Pengunjung Rumah Sakit 

 RL 5.2 Kunjungan Rawat Jalan 

 RL 5.3 Daftar 10 Besar Penyakit Rawat Inap 

 RL 5.4 Daftar 10 Besar Penyakit Rawat Jalan 

 

1.6.2 Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak 

Pada tahap perancangan aplikasi OLAP ini dimulai dari perancangan yang 

meliputi Entity Relationship Diagram (ERD) dalam perancangan database yang 
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digunakan untuk keperluan proses data warehouse dan Data Flow Diagram (DFD) 

untuk mengetahui aliran data pada aplikasi OLAP yang dibangun. Pada tahap ini 

juga dilakukan pemilihan arsitektur data warehouse yang sesuai dengan data 

sumber yang didapat dan kebutuhan rumah sakit.  

 

1.6.3 Implementasi dan Pengujian Unit 

Perancangan sistem akan diimplementasikan dan diterjemahkan ke dalam 

bahasa pemrograman. Impementasi juga meliputi dalam pembangunan data 

warehouse sesuai perancangan dan arsitektur data warehouse yang digunakan.  

Setiap fungsi yang telah dimplementasikan pada setiap unit sistem akan 

diuji agar sesuai dengan output yang diharapkan. Adapun komponen-komponen 

pendukung yang digunakan dalam tahap ini yaitu : 

1. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, 

JavaScript dan JQuery. 

2. Basis data server menggunakan MySQL 

 

1.6.4 Integrasi dan Pengujian Sistem 

Pada penelitian ini teknik pengujian yang digunakan yaitu dengan cara 

black box testing dan performance testing. Black box testing dilakukan setelah 

aplikasi OLAP telah selesai dibangun. Black box testing melakukan pengujian 

apakah output yang dihasilkan oleh aplikasi OLAP telah sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. Lain halnya dengan performance testing lebih berfokus pada bagian 

data warehouse yang dibangun. Perfomance testing melakukan pengujian dengan 

melihat waktu yang diperlukan dalam proses yang ada di dalam data warehouse. 

Perfomance testing ini yang nantinya akan memperlihatkan bagaimana jumlah data 

memiliki pengaruh terhadap kecepatan proses yang ada pada data warehouse. 

1. Black Box Testing 

Black box testing merupakan pengujian yang fokus sepenuhnya 

pada output yang dihasilkan dalam menanggapi input yang dipilih dan 

ketentuan pelaksanaannya. Uji coba sistem dilakukan untuk menguji 

apakah input yang dimasukkan telah sesuai dengan output yang di 
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inginkan atau dikeluarkan dan diproses dengan benar sesuai ketentuan 

pelaksanaannya. Berikut merupakan tabel skenario pengujian untuk 

black box testing.  

Tabel 1.1 Black box testing 

Kode Uji  

Nama Pengujian  

Tujuan  

Kondisi Awal  

Skenario  

Hasil 

Data yang 

diberikan 

Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

    

Kode uji bersikan kode dari pengujian tersebut dan tentunya nama 

dari pengujian tersebut pada kolom nama pengujian. Pengujian black box 

testing ini memperlihatkan bagaimana tujuan dari pengujian. Kondisi 

awal sistem sebelum pengujian perlu dicatat. Skenario pengujian yang 

dilakukan dalam pengujian dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. 

Dengan melakukan skenario maka didapatkan hasil dari pengujian 

tersebut. Pada tabel 1.1 dicantumkan data yang diberikan saat pengujian 

dan hasil yang diharapkan dari pengujian tersebut. Kemudian isi hasil 

pengamatan dengan hasil dari pengujian black box testing tersebut. Dari 

semua hasil tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan apakah aplikasi 

OLAP yang dibangun telah berhasil memenuhi hasil yang disesuai atau 

sebaliknya.  

2. Performance Testing 

Perfomance Testing merupakan metode desain uji kasus untuk 

mengetahui estimasi waktu dari eksekusi suatu proses. Performance 

testing ini akan melakukan suatu eksekusi query yang ada pada proses 
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data warehouse dan memperlihatkan waktu eksekusi yang dibutuhkan 

pada proses tersebut.  

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara 

jumlah data dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan. Pengujian akan 

menampilkan bagaimana grafik yang terbentuk dari jumlah data dan 

waktu eksekusi. Dari grafik yang dibuat akan diperoleh suatu persamaan 

garis dari hubungan antara jumlah data dan waktu eksekusi. Persamaan 

tersebut yang nantinya dapat membantu dalam mengetahui batas dari 

suatu data warehouse dalam melakukan eksekusi data yang banyak. Batas 

yang dimaksud yaitu dimana membutuhkan waktu yang terbilang lama 

dalam melakukan eksekusi query pada data warehouse. Ini dapat 

dijadikan suatu pertimbangan dan memberikan suatu validasi dalam data 

warehouse jika proses data warehouse sudah sampai pada batas yang 

ditentukan.  

 

 


