
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat PUSKESMAS, adalah 

organisasi fungsional yang menyelanggarakan upaya kesehatan yang 

bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh 

masyarakat, dengan peran aktif masyarakat. Wilayah kerja puskesmas 

meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. 

Sistem Informasi di Puskesmas Jetis masih belum dikenal 

masyarakat luas dan untuk membuat informasi yang berkaitan dengan 

Puskesmas Jetis, penulis membuat web yang berisi tentang informasi apa 

saja yang ada di Puskesmas tersebut. Selain itu informasi pasien juga 

menggunakan cara komputerisasi agar database pasien tersimpan secara 

permanen dapat diolah, dicari dengan cepat, dan diubah dengan mudah. 

Pasien juga tidak perlu menunggu lama jika pasien tersebut ingin 

mengetahui data-datanya. Tinggal klik di pencarian data yang diinginkan, 

maka data akan muncul. Hal ini memudahkan pasien yang ingin berobat 

maupun pihak puskesmas. 

Sistem informasi di Puskesmas Jetis akan membutuhkan 

Programmer untuk membuat aplikasi dan web. Dengan aplikasi tersebut 

data pasien akan lebih mudah dicari. Dengan web, sistem informasi dapat 

diketahui oleh pasien dimanapun mereka berada. Sistem informasi ini 

diharapkan untuk memudahkan orang-orang yang ingin berobat ke 

Puskesmas ini, hal ini juga memudahkan instansi untuk melakukan 
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tugasnya dan mengenalkan Puskesmas Jetis ke banyak orang/pasien untuk 

memilih Puskesmas Jetis. 

Dari latar belakang tersebut maka penulis akan membuat sebuah 

program sistem informasi berbasis website dengan judul “ Pendatan 

Pasien dan Sistem Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jetis Berbasis 

Web”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah sistem pelayanan kesehatan ini bisa mmberikan kemudahan 

informasi yang berkaitan dengan alur pelayanan kesehatan yang ada? 

2. Apakah sistem informasi pelayanan kesehatan masyarakat bisa 

memberikan kemudahan untuk admin, dokter dan kasir dalam 

memberikan pelayanan? 

C. TUJUAN  

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan , yaitu sebagai berikut : 

a. Sistem informasi ini digunakan untuk membantu memberikan 

informasi seputar pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas 

Jetis. 

b. Merancang suatu aplikasi berbasis web yang menarik dan mudah 

dimengerti. 

c. Merancang aplikasi penyediaan informasi data mengenai 

Puskesmas Jetis agar lebih efektif dan efisien. 
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D. BATASAN MASALAH 

1. Sistem Pendataan dan sistem Informasi ini digunakan untuk 

membantu memberikan informasi seputar pelayanan kesehatan 

yang ada di Puskesmas Jetis. 

2. Perancangan sistem informasi pelayanan kesehatan ini hanya boleh 

digunakan oleh admin, dokter dan kasir. 

3. Perancangan sistem informasi ini menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySql. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Mampu mengembangkan wawasan bagi penulis setelah melakukan 

penelitian serta dapat menerapkan teori-teori yang di dapat di 

bangku kuliah. 

2. Mampu membantu proses pelayanan kepada pasien, dan dapat 

menghasilkan informasi-informasi bagi puskesmas. 

 


