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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Klinik Gigi Drg. Basuki yaitu klinik yang berlokasi di Jalan R. A. Kartini  

No. 05 Surabaya. Klinik yang bergerak dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

ini, dalam peraktek pelayanan kesehatannya melakukan penyimpanan data histori 

kesehatan pasien atau rekam medis dan data-data lainnya dalam dokumen kertas. 

Dengan media penyimpanan seperti ini, pada proses pencarian data akan 

membutuhkan waktu yang lama dan kemungkinan data yang dicari tidak 

ditemukan. Untuk pembuatan laporan per bulan, dilakukan perekapan dan 

menghitung kembali transaksi setiap pasien, transaksi pembelian dan transaksi 

pemesanan ke tehniker untuk membuat laporan pendapatan, pemasukan, 

pengeluaran, dan utang pasien. Pada saat merekap dan menghitung kembali setiap 

transaksi, bukan tidak mungkin ada data yang terlewatkan sehingga menghasilkan 

laporan dengan informasi yang salah dan perhitungan harus dilakukan berulang 

kali untuk meyakinkan bahwa perhitungannya sudah benar. Permasalahan lain 

yang ada pada klinik ini yaitu pendataan stok obat yang harus dilakukan setiap 

hari untuk memperoleh informasi obat yang harus dibeli untuk menghindari 

penumpukan stok obat dan menghindari kehabisan obat pada saat dibutuhkan. 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan diatas maka klinik gigi drg. 

Basuki memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan terhadap pasien dan meminimalkan terjadinya kesalahan dalam proses 

pembuatan laporan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi maka berbagai 
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proses dan prosedur dalam kedokteran gigi menjadi jauh lebih mudah dan efisien 

(Januar, 2008). Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan medik, dan mengurangi 

resiko kesalahan pengobatan (Lestari, 2009: 8). 

Penerapan teknologi informasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

yang terjadi pada klinik gigi drg. Basuki, mulai pencatatan, penyimpanan dan 

pengolahan data. Dengan dibuatnya aplikasi klinik gigi ini maka klinik dapat 

menjalankan layanan kesehatannya dengan mudan dan efisien sehingga aktivitas-

aktivitas yang dilakukan di klinik gigi drg. Basuki dapat berjalan lebih lancar. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem klinik gigi yang mampu membantu aktivitas-

aktivitas pencatatan dan penyimpanan data di klinik gigi drg. Basuki 

Surabaya. 

2. Bagaimana membangun aplikasi klinik gigi yang dapat menghasilkan 

laporan-laporan dengan cepat dan tepat. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses yang dikerjakan meliputi pendaftaran pasien baru, pemeriksaan pasien 

(rekam medis) dan pembayaran tunai / angsuran. 
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2. Laporan yang akan dihasilkan oleh sistem ini berupa laporan kunjungan 

pasien, laporan hutang pasien, laporan pendapatan, laporan pemasukan, dan 

laporan pengeluaran. 

3. Aplikasi ini berbasis desktop yang dibuat dengan Visual Studio 2005. 

4. Penelitian ini tidak membahas tentang harga pokok penjualan klinik gigi drg. 

Basuki. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun sistem klinik gigi yang dapat membantu 

aktivitas-aktivitas pencatatan dan penyimpanan data di klinik gigi drg. Basuki 

agar lebih efisien. 

2. Merancang dan membangun aplikasi yang dapat menghasilkan laporan 

kunjungan pasien, laporan hutang pasien, laporan pendapatan, laporan 

pemasukan dan laporan pengeluaran yang dibutuhkan di klinik gigi drg. 

Basuki. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini 

dibedakan dengan pembagian bab sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang yang merupakan gambaran 

umum penulisan. Pada bagian ini dijelaskan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan 

keterangan mengenai sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan konsep-konsep dan teori yang mendukung pokok 

pembahasan tugas akhir dalam perancangan sistem dan pembuatan 

program sehingga dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan meliputi 

klinik gigi, pasien, rekam medis, peralatan, obat, konsep dasar sistem, 

pendekatan sistem, dan analisa dan perancangan sistem. 

BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis permasalahan yang terjadi pada 

klinik gigi drg. Basuki. Terdapat juga desain arsitektur, perancangan 

proses, alur sistem, struktur database, dan desain input output. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI  

Dalam bab ini dijelaskan tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 

secara keseluruhan dan memberikan penjelasan dari rancangan input dan 

output serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat untuk 

mengetahui apakah aplikasi tersebut telah dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini dijelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan setelah 

program aplikasi selesai dibuat dan saran untuk proses pengembangan 

selanjutnya. 

 


