
DAD I
 

PENDAHULUAN
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman semakin maju dan kehidupan manusia pun semakin 

kompleks, brena itu keberadaan infonnasi yang cepat dan mudah diakses 

, mempakan hal yang sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat. 

WireJe.f;.~· device seperti telepon gengam adalah salah sam teknologi 

komunikasi terbaru yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat TeJepon 

genggam sudah tidak dianggap sebagai barang mewah lagi, meJainkan sudah 

menjadi kebutuhan bagi senap orang. 

Sebagai perangkat komunikasi, teJepon genggam menawa:rkan banyak 

keunggulan. Bentuknya yang keeil dan riugan serta kepraktisannya yang mudah 

dibawa kemana saja membuat telepon genggam begitu digemari dan II1eIJlJllami 
perkembangan yang pesat. Berbagai titur yang tersedia dalam perangkat in[ 

menawarkan berbagai kemudahan bagi pellgguna telepon genggam tersebut. 

Salah satu kemudaban yang ditawarkan perangkat telepon genggam adalab 

Jayanan Short Mes•.;age Service (SMS). FasiJitas tersebut memungkinkan 

pengguna untuk dapat mengirim dan menerima pesan singkat dalam waktu yang 

reJatif cepat. 

Deugan adanya perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi 

berbasis SMS, memungkinkan untuk membuat suatu sistem informasi yang cepat 

dan mudah diakses sebagai media interaktif dan komunikatif antara sesama 

pengguna s1sten infonnasi dalam bertukar dan memanfaatkan informasi Dengan 

berkembang pesatnya telrnologi informasi dengan menggunakan SMS, semua 

keterbatasan sarana, jarak dan waktu transaksi dapat teratasi dengan mudah. Hal 

ini disebabkan karena teknologi infonnasi berbasis SMS bisa digunakan oleh ~~;~\~~~Ii'. 
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siapa saja dan bersifat dinamis bahkan real-time sehingga dapat memberikan 

infonnasi dengan cepat dan akurat. 

Poliklimk merupakan suatu unit usaha ketjasama dalam bidang kesehataIL 

Sampai saat im, semua kegiatan pendaftaran pasien masih menggunakan cam. 

manual yaitu dengan menggunakan kertas bertabel atau catatan-catatan diatas 

kertas sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan pencarian 

data dan akan timbul kesulitan jib terjadi kebilangan data. Untuk meningkatkan 

efisiensi waktu dan mempermudah pengaksesan data dalam proses pendaftaran 

pasien di poJiklinik tersebut perJu dibuat sebuah sistem infonnasi yang mampu 

mengolah data diri dan proses pendaftaran pasien secara cepat, akurat dan efisien. 

Penerapan komputerisasi mendukung adanya penyelesaian terbadap 

masalah yang dihadapi dan hasilnya juga dirasakan lebih efektif dan eflSien 

karena dengan adanya sistem infonnasi berbasis komputer akan dapat dengan 

cepat melayani pendaftaran pasien yang akan diperiksa di polikim"k tersebut 

SeJain itu, komputer juga dapat menyelesaikan pekeIjaan dengan Jebih cepat dan 

kesalahan-kesalahan yang sering teIjadi dapat diminimalisir. Terutama dalam 

proses penyimpanan da~ pengoJahan data, seperti perbitungan, atau pencarian 

data tertentu yang kemudian menyajikannya dalam bentuk infonnasi yang 

berguna sebagai referensi pengambilan keputusan. 

1.2 Rnmosan Masalah 

Rwnusan rnasaJah pada peneJitian ini adaJah bagaimana membuat sistem 

infonnasi pendaftaran pasien di poJikJinik secara realtime melalui SMS sehingga 

memudahkan caJon pasien dan perawat untuk meJakukan registrasi data sebeJwn 

pemeriksaan kesebatan diJakukan. 

1..3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian im adalah: 
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a.	 Error handling pada telepon genggam tidak dibabas dalam Sistem 

Infonnasi Pendaftaran Pasien di PoJiklinik berbasis SMS yang 

dibangun. 

b.	 Keamanan data pada saat proses pengiriman pesan tidak eli bahas 

daJam Sistem lnfonnasi ini. 

1.4 Tajaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi 

pendaftaran pasien secara. realtime melalui SMS sehingga memudabkan calon 

pasien dan pemwat untuk melakukan registrasi data sebelum pemeriksaan 

kesehatan dilakukan. 

1.5 Manfut Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya sistem pendaftaran pasien di 

poklinik tersebut, diantamnya : 

a.	 Mengubah sistem pendataan konvensional yang digunakan dalam 

meJakukan pendaftaran pasien menjadi slstem terkomputerisasi 

b.	 Mempennudah proses pendataan, penyirnpanan dan pencarian data 

kembaJi. 

c.	 Mengurangi kerusakan serta kehilangan data wbat dari pendataan 

secara konvensional. 

d.	 Mempermudah proses pendaftaran pasien yang memiliki mobilitas 

tinggi. 

e.	 Dapat memberikan peJayanan dengan cepat, mudah, efektif dan 

efisien. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini metode pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan adalah GRAPPLE (Guidlincs jor Rapid APPLication Engineering). 

Metode pengumpulan data dimasukkan dalam salah satu tahap dalam GRAPPLE 

yaitu tabap requirement gathering dan akan dijelaskan lebih lanjut pada BAB IV. 

GRAPPLE (Guidelines for Rapid APPLication Engineering) tentiri dari lima 

tabap (SchmuJler, 1999) yaitu : 

1. Requirement gathering 

2. AnaIy.';;l.fi{ 

3. Design 

4. Development 

5. Deployment 

Dalam penelitian ini hanya 4 segmen GRAPPLE yang akan dikeJjakan" 

segmen penyebaran (deployment) tidak akan dikerjakan. Tidak semua wi dalam 

setiap segmen GRAPPLE akan dikeIjakan dalam penelitian ini. 

1.7 Sistematika Penolisan 

Untuk mempermudah pemabaman iSl laporan tugas akhir ioi dikemukakan 

sistematika penulisan laporan agar menjadi 8uatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya 

Iaporan tugas akhir ini ditulis dalam 5 Bah, meliputi: 

Bab I PENDABULIJAN 

Pada awal bah dibahas mengenai gambaran umum dati skripsi ini, 

yang menyajikan Latar Belakang Masalah, Rumusan MasaJah, Batasan 

MasaIah, Tujuan PeneJitian, Manfaat PeneHtian, Metodologi Penelitian 

dan Sistematika Penulisan. 

Dab n LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas mengenai teon yang digunakan sebagai acuan di 

daJam pembahasan masaJah dan mengimplementasikan sistem. Antara 

~~T~~~---~ ---
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lain pengertian singkat mengenai sistem, infonnasi, sistem infonnasi, 

SMS, ATCommand.., GRAPPLE, UML, dU. 

Bab m METODOLOGI 

Pada bab ini memuat uraian tentang langkah-Iangkah penyelesaian 

masalah selama melakukan penelitian pada poJiklinik. Langkah

langkah yang dibuat sesuai dengan topik penelitian. 

Bab IV BASIL DAN PEMBABASAN 

Pada bah ini memuat uraian mengenai basil dan bagaimana basil 

tersebut dicapai dati setiap aktifitas yang dilakukan selama penelitian 

berlangsung. Pada bagian ini juga disertai pembahasan basil aktivitas 

yang diperoleh seJama melakukan penelitian. Pembahasan dapat 

berupa uraian tentang mengapa basil diperoleh, Jrelebihan 

(kelUlgguJan) dan keJemahan penerapan hasil peneJitian bagi institusi. 

Bab V SIMPULAN DAN SARAN 

Bah yang memuat kesimpulan dati permasalahan serta beberapa saran 

pengembangan untuk menyempurnakan sistem, yang diperoleh dari 

apa yang telah dibasi\kan. 
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