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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan informasi yang akurat, tepat dan terkini semakin 

dibutuhkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat saat 

ini. Hal ini mendorong masyarakat dan instansi untuk memanfaatkan 

teknologi informasi tersebut. Salah satu dari teknologi informasi tersebut 

adalah sistem informasi, sistem informasi sebagai bagian dari perkembangan 

teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk membantu kinerja organisasi 

untuk penataan informasi yang dilakukan secara teratur, jelas, tepat dan 

akurat.  

Posbindu Cempaka RW 8 Semanan merupakan suatu unit layanan 

kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat yang berada 

di wilayah Kecamatan Kalideres. Posbindu bertugas untuk melakukan 

kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kelompok 

masyarakat usia 15 tahun ke atas. Pendataan pelayanan kesehatan yang 

berjalan saat ini pada Posbindu Cempaka RW 8 Semanan masih dilakukan 

dengan menggunakan buku sebagai media pendataan pelayanan kesehatan. 

Sistem yang berjalan saat ini belum berjalan dengan baik dikarenakan masih 

terdapat beberapa kekurangan diantaranya kader posbindu sering mengalami 

kesulitan dalam proses pencarian data karena data ditulis tangan sehingga 

menyulitkan kader dalam pencarian, tidak adanya tempat penyimpanan data 

karena data saat ini berupa dokumen kertas sehingga rentan hilang, 

membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatan laporan sehingga dapat 

menghambat kinerja dari kader posbindu dan data yang dihasilkan terkadang 

tidak sesuai dengan jumlah pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Posbindu Cempaka RW 8 

Semanan, maka akan dibuat sistem berbasis web yang diharapkan sistem ini 

dapat membantu kader posbindu dalam melakukan pengolahan, pencarian, dan 

pelaporan data kegiatan Posbindu Cempaka RW 8 Semanan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pelayanan posbindu yang berjalan saat ini pada 

Posbindu Cempaka RW 8 Semanan? 

2. Bagaimana merancang sistem pelayanan posbindu yang dapat membantu 

kader posbindu dalam mengelola data pelayanan kesehatan pada Posbindu 

Cempaka RW 8 Semanan? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka peneliti membatasi 

pembahasan penelitian ini hanya meliputi: 

1. Penelitian ini hanya membahas sistem pelayanan posbindu pada Posbindu 

Cempaka RW 8 Semanan. 

2. Sistem yang akan dibuat meliputi kelola data pasien, kelola data penyakit, 

kelola data pendaftaran, kelola rekam medik sampai dengan pembuatan 

laporan pelayanan kesehatan. 

3. Bahasa pemograman yang digunakan PHP dan database MySQL. 

4. Perancangan sistem menggunakan Unified Modelling Language (UML). 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan 

merancang sistem yang berjalan saat ini dan sejauh mana dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikan pada sistem yang ada untuk mengatasi kelemahan 

ataupun permasalahan yang ada pada sistem saat ini. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian sistem informasi 

perkembangan kesehatan pasien adalah :  

1. Membantu / memberikan kemudahan kepada tenaga medis dan 

kader posbindu dalam meningkatkan perkembangan kesehatan 

masyarakat, dengan dibuatnya sistem diharapkan tenaga medis dan 

kader posbindu mampu memberikan solusi atau saran dengan baik 

dan tepat dari permasalahan masyarakat.  

2. Membantu instansi kesehatan terkait dalam meningkatkan dan  

memonitoring kesehatan masyarakat.  

1.6 Luaran Yang Diharapkan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menghasilkan suatu informasi 

sistem informasi pelayanan yang dapat diterapkan pada Posbindu Cempaka 

RW 8 Semanan ini bisa dipergunakan semaksimal mungkin bagi pihak tenaga 

kesehatan dan kader posbindu maupun pihak instansi kesehatan terkait. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang literatur yang berkaitan dengan teori, konsep, 

prosedur, metode, dan proses yang digunakan sebagai referensi dalam 

penulisan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai 

pemecahan masalah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran objek penelitian, analisa sistem 

berjalan, analisa kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, serta menguraikan 

tentang sistem usulan, rancangan usulan, serta perancangan aplikasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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