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A. LATAR BELAKANG  
Rumah sakit merupakan tempat pemondokan yang memberikan  pelayanan medik 

jangka pendek dan jangka panjang yang meliputi kegiatan observasi, diagnostik, terapetik 
dan rehabilitasi bagi semua orang yang menderita sakit atau luka serta bagi mereka yang 
melahirkan, dan  juga diberikan pelayanan berdasarkan rawat jalan bagi yang membutuhkan 
sesuai dengan sakit yang dideritanya. Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 
983 Tahun 1992 tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan berdaya guna 
dan berhasil guna, serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta 
melaksanakan upaya rujukan. Fungsi rumah sakit itu sendiri adalah tempat 
menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang, pelayanan keperawatan, 
pelayanan rehabilitasi, dan pelayanan pencegahan penyakit. Dengan demikian rumah sakit 
merupakan institusi yang multi produk, padat modal, padat karya, dan padat teknologi, 
sehingga memerlukan manajemen yang baik dalam pengelolaannya. 

Untuk melaksanakan fungsi rumah sakit sebagai tempat menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan, maka sesuai dengan Permenkes RI No. 159b/MenKes/SK/PER/II/1988 
menyebutkan kegiatan pelayanan rumah sakit berupa palayanan rawat jalan, pelayanan 
rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang 
medik. Kegiatan di rumah sakit mencakup pelaksanaan pelayanan kesehatan dan 
pelaksanaan administrasi, pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan. 

  

B.     PERMASALAHAN 
 Kegiatan pengelolaan RS akan menghasilkan informasi berupa indikator-indikator yang akan 

digunakan sebagai evaluasi pelayanan rumah sakit.Tujuan sistem pelayanan rekam 

 

C.    TUJUAN              
1. Tujuan umum  
Menghasilkan sistem informasi rekam medis rawat jalan yang dapat digunakan untuk 
mendukung evaluasi pelayanan di RS ROEMANI semarang.  
2. Tujuan Khusus  
a. Mendiskripsikan sistem informasi rekam medis rawat jalan yang ada saat ini di RS 
ROEMANI semarang. 
b. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala-kendala sistem informasi rekam medis rawat 
jalan yang dihadapi sekarang di RS ROEMANI semarang. 
c. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap data, proses dan informasi.  
d. Merancang basis data, input, output dan antar muka yang sesuai untuk mendukung 
sistem informasi rekam medis rawat jalan di RS ROEMANI semarang.  
e. Uji coba sistem informasi rekam medis jalan yang dapat digunakan untuk mendukung 
evaluasi pelayanan di RS ROEMANI semarang.  
f. Mengevaluasi kualitas informasi berdasarkan hasil ujicoba dan pendapat user/pengguna.  

 

D.    RUANG LINGKUP  
Materi dibatasi pada sistem informasi rekam medis rawat jalan untuk mendukung evaluasi 
pelayanan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih Ambarawa.  

 

E.     METODOLOGI   
Metodologi merupakan elemen yang paling mendasar dari suatu proses bisnis. Berikut ini 
adalah suatu metodologi untuk merealisasikan proyek perangkat lunak “Sistem Gudang On-
Line” pada PT. Rahayu Scaffoldings, akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :  



 

1.      Studi Kelayakan (feasibility study)  
Mempelajari proses rekam medis rawat jalan di RS ROEMANI semarang, mengidentifikasi  
fungsi-fungsi pelayanan yang diperlukan sehingga bisa disimpulkan kebutuhan aplikasi 
perangkat lunak secara pasti. 

2.      Desain Fungsi (Design Function) 
Melakukan desain sistem secara detail, mulai dari Context  Diagram, Data Flow Diagram 
(DFD),  desain file, desain tabel,  relasi tabel dsb sehingga membentuk sistem lengkap 

sesuai dengan fungsi-fungsi yang dikehendaki. 

3.      Pemrograman (Programming) 
Melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Jumlah baris 
coding ini turut menentukan besar-kecilnya harga perangkat lunak yang dibuat. 

4.      Pengujian (Testing)  
Dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan pemrograman telah dilakukan secara benar 
sehingga bisa menghasilkan fungsi-fungsi yang dikehendaki. Pengujian juga dimaksudkan 
untuk mengetahui keterbatasan dan kelemahan program aplikasi yang dibuat untuk sebisa 
mungkin dilakukan penyempurnaan.   

5.      Pelatihan (Training) 
Sebelum diserahterimakan ke user, pihak developer proyek perangkat lunak bertanggung 
jawab melatih  user atau operator RS ROEMANI semarang  yang hendak mengoperasikan 

program aplikasi yang telah dibuat.  Pihak pengembang juga berkewajiban memberikan 
informasi yang benar dan terbuka sehingga tidak menyulitkan para pengguna di kemudian 
hari.    

6.      Pemeliharan (Maintenance) 
Proyek perangkat lunak tidak bisa selesai begitu saja setelah diserahterimakan, tetapi masih 
berlanjut hingga tenggang waktu yang cukup untuk memastikan bahwa produk perangkat 
lunak yang telah diserahkan tersebut bisa beroperasi dengan baik dan tidak ada kendala 
yang berarti. 

7.      Dokumentasi (Dokumentation)  
Dalam sebuah proyek bisa terdiri dari beberapa dokumen. Dokumen dibuat untuk melihat  
kemajuan proyek yang sedang dikembangkan, sebagai referensi untuk troubleshooting bila 

terjadi kendala, sebagai pedoman operasional dsb.  

F.     JADWAL PROYEK 
Untuk merealisasikan pekerjaan proyek perangkat lunak  “Sistem Informasi Rawat Jalan Di 
RS ROEMANI” kurang lebih memerlukan waktu 3 bulan . 

 

Catatan :  

 Pada setiap awal kegiatan, jadwal yang lebih rinci akan didiskusikan di antara para 

anggota tim. 
 Pada setiap akhir kegiatan, laporan kemajuan akan disiapkan oleh pimpinan tim untuk 

memberikan gambaran tentang status proyek kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

G.    SUMBER DAYA MANUSIA 
Untuk melaksanakan proyek perangkat lunak “Sistem Informasi Rawat Jalan Di RS 
ROEMANI” disiapkan SDM 4  orang dengan peran rangkap seperti dalam tabel di bawah ini.  

H.    ESTIMASI BIAYA 
Biaya untuk implementasi “Sistem Informasi Rawat Jalan Di RS ROEMANI” diperkirakan 
sebagai berikut:  



 

 

 

Tabel 2.1. Estimasi Biaya 

No Uraian Vol. Satuan Harga @ Rp. 
Jumlah 

Rp. 

AKOMODASI 

1 

Transportasi / 

Study 

kelayakan 

1 Motor 100.000 100.000 

PEMBUATAN PROGRAM 

1 Software 1 Paket 7.500.000 
7.500.00

0 

QUALITY ASSURANCE 

1 Test Software 5 Hari 20.000 100.000 

2 
Design 

Software 
10 Hari 25.000 250.000 

3 Maintenance 18 Hari 20.000 360.000 

4 
Programmer 

Code 
20 Hari 35.000 700.000 

Lain – Lain 
  

500.000 500.000 

TOTAL 
   

9.510.00

0 

 

 

 


