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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) kini memegang peran esensial 

dalam kesuksesan bisnis organisasi. Dengan menyimpan informasi secara digital, 

suatu perusahaan mampu mengakses informasi pelanggan dan memproses 

pesanannya secara cepat. Seorang dokter bisa segera memberi tindakan kepada 

pasien setelah mengakses rekam medis pasien secara lengkap tanpa harus 

membongkar arsip-arsip kertas yang tersimpan di rumah sakit. Hal ini dapat 

dilakukan berkat adanya sistem berbasis komputer yang digunakan untuk 

mengolah informasi, spesifiknya yaitu Sistem Informasi Manajemen (SIM) [1]. 

Manajemen  memiliki  tugas  untuk  melakukan pengawasan dan perencanaan 

baik itu dalam bidang manajemen umum,  serta manajemen khusus seperti 

teknologi   informasi   ataupun   manajemen   sistem informasi. Dalam     

melaksanakan tanggung jawab tersebut dan mencapai tujuan instansi,  manajemen 

harus mengerti kondisi teknologi infomasi dan sistem  informasi  dari  instansi  

serta memutuskan tata kelola apa yang harus dilakukan dan bagaimana 

pengendaliannya. [2] 

Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat mulai 

mengubah pola manajemennya, diantaranya BPJS Kesehatan, Pelayanan Umum , 

Asuransi dan cara bayar lainnya. Pergeseran pola pembiayaan kesehatan 

masyarakat pengguna jasa rumah sakit dari biaya sendiri ke pembiayaan melalui 

pihak ketiga, memaksa rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayan kesehatan 
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masyarakat untuk mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya melalui 

kemudahan dalam pelayanan administrasi pasien. Rumah sakit tidak hanya 

memperoleh penerimaan dari pembayaran secara tunai tetapi juga dari 

pembayaran secara kredit atas jasa yang diberikan. Penerimaan kredit terjadi 

ketika kas tidak diterima langsung oleh pasien yang telah selesai berobat di rumah 

sakit, melainkan pasien tersebut menggunakan kartu asuransi kesehatan atau 

jaminan perusahaan sehingga ada tenggang waktu tertentu untuk penerimaan uang 

tunai. [3]. 

 Rumah Sakit Imelda Perkaja Indonesia merupakan rumah sakit rujukan 

Tipe B di Kota Medan, Sumatera Utara, dimana sering terjadi pasien yang tidak 

sanggup melakukan pembayaran setelah berobat baik rawat jalan maupun rawat 

inap khususnya pasien membayar sendiri, dimana setiap pasien yang tidak 

sanggup membayar maka pasien tersebut diwajibkan meninggalkan atau 

memberikan jaminan berupa benda seperti sepeda motor, sertifikat tanah dan lain-

lain, proses pencatata piutang pasien serta perhitungan panagihan piutang pasien 

yang sudah jatuh tempo sulit didapatkan informasinya di Rumah Sakit Imelda 

Medan disebabakan proses pencataan daftar-daftar pasien yang memiliki hutang 

penagihan dilakukan secara manua. Dari latar belakang di atas, maka penulis 

mengangkat judul “Perancangan Sistem Informasi Penagihan Piutang Pasien 

Berbasis  Web di RSU Imelda”. Agar proses penagihan hutang pasien dapat 

lebih mempermudah pihak rumah sakit. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :  
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1. Bagaimana merancang sistem informasi penagihan piutang pasien berbasis 

web di RSU Imelda Medan. ? 

1. Bagaiman agar proses pencatatan piutang panagihan biaya pasien lebih 

mudah. ? 

2. Bagaimana agar perancangan sistem dapat sesuai kebutuhan di Rumah Sakit 

Imelda Medan. ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari judul penelitian ini dapat dilihat dibawah ini: 

1. Pencatatan dan perhitungan penagihan piutang hanya membahas piutang 

pasien yang membayar sendiri atau bayar umum. 

2. Sistem Informasi Penagihan Piutang Pasien mengambil studi kasus di RSU 

Imelda 

3. Bahasa pemogramman yang digunakan dalam mencatat seluruh transaksi 

menggunakan PHP (Personal Home Page) untuk menerapkan UI (User 

Interface) user design menggunakan CSS dan database yang digunakan 

MySQL. 

4. Sistem yang dirancang berbasis web dan hanya bisa di akses bersifat offline. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan piutang pasien membayar 

sendiri di RSU Imelda Medan 
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2. Untuk mengatahui hambatan-hambatan dalam proses pencatatan transaksi 

piutang pasien yang tidak mampu membayar. 

3. Untuk merancang dan membangun sistem informasi perhitunagan penagihan 

piutang pasien berbasi web. 

 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari laporan tugas akhir ini diantaranya: 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan dari teori yang didapat dalam mata kuliah yang dipelajari dengan 

kenyataan di lapangan 

2. Bagi Instansi 

Laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai masukan-masukan yang 

berarti untuk mengevaluasi kegiatan terutama dalam Sistem Penagihan Piutang 

Pasien Membayar Sendiri di RSU Imelda Medan. 

1.5 Metodologi  Penelitian 

Metodologi penelitian dilakukan supaya proses pelaksanaan penelitian ini 

dapat berjalan sesuai rencana dan tahapan sehingga memperoleh hasil yang 

diharapkan.  

1.5.1 Metode Waterfall (Metode Perancangan Sistem) 

Adapun metode yang penulis gunakan yaitu dengan metode waterfall 

merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan 
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sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem sampai pada analisis, 

desain, kode (Implementasi), test (Pengujian), dan pemeliharaan [4]. Tetapi di 

dalam penelitian ini, penulis hanya sampai pada tahap pengujian. Berikut ini 

tahapan-tahapan dalam waterfall :  

1. Studi Literatur 

Dalam tahapan ini, penulis melakukan studi literatur terkait judul yang diambil. 

Dalam merancang pengamanan keamanaan login dibutuhkan literatur yang 

perlu dipelajari dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, informasi dari buku 

maupun dokumentasi yang mendukung materi web.  

2. Analisis Data dan Informasi 

Pada tahapan ini, penulis menyiapkan kebutuhan dalam pengembangan  sistem 

berbasis web, analisis meliputi analisis masalah, usulan penyelesaian, 

identifikasi pengguna, kebutuhan proses, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan 

perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan 

3. Desin dan Implementasi 

Pada tahapan ini, penulis menyiapkan rancangan yang nantinya akan dipakai 

pada proses implementasi. Rancangan sistem yang akan disiapkan adalah 

arsitektur sistem, use case diagram, activity diagram, entity relationship 

diagram, dan rancangan pengujian dan rancangan user interface. 

4. Uji Coba 

Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian terhadap sistem baru yang telah 

dibangun. Proses pengujian dilakukan dengan metode blackbox. Metode ini 

melibatkan pengguna  dengan kuisioner sebagai alat ukur untuk menilai apakah 

sistem yang baru sudah dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau belum 
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1.5.2 Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Dalam pengumpulan data, keterangan dan rancangan program yang 

dibutuhkan untuk menyusun Tugas Akhir ini, penullis menggunakan 2 (Dua) 

Metode yaitu : 

1.5.2.1 Metode Lapangan (Field Research)  

Metode ini dilakukan penulis secara langsung untuk mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan perancangan Sistem penagihan piutang di Rumah Sakit 

Imelda Medan, data tersebut penulis kumpulkan dengan cara :  

a. Pengamatan Langsung (Observasi) 

Penulis melakukan pengamatan langsung di bagian Kasir dan SIMRS 

(Sistem Informasi Rumah Sakit) RSU Imelda Medan untuk memperoleh data 

yang diperlukan. Pengambilan data penulis melakukan pada bagian admin Kasir 

yang mencatat daftar piutang pasien. 

b. Interview (wawancara) 

Penulis melakukan Interview (wawancara) langsung di bagian Kasir RSU 

Imelda Medan untuk mendapatkan penjelasan dari masalah-masalah yang 

sebelumnya kurang jelas dan untuk menyakinkan bahwa data yang diperoleh / 

dikumpulkan benar-benar akurat.  

1.5.2.2 Metode Perpustakaan (Library Research) 

       Metode ini penulis mengutip dari bebarapa bacaan yang berkaitan  yang 

dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan 

ataupun buku diklat yang digunakan selama kuliah. Ini dimaksudkan untuk 

memberikan landasan teori yang kuat melalui buku-buku atau literatur yang 
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tersedia di perpustakaan, baik berupa bahan-bahan kuliah yang berhubungan 

dengan penulis tugas akhir ini.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan Tugas Akhir ini, penulis membuat suatu 

sistematika penulisan yang terdiri dari: 

BAB  I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metodologi Penelitian 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan secara singkat sejarah perusashaan, 

struktur organisasi, tugas dan wewenang, visi misi, makna logo 

dan lokasi penelitian. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Merupakan dasar teori yang secara singkat menjelaskan tentang 

hal-hal yang berhubungan dengan judul seperti perancangan 

sistem, sistem informasi dan teori PHP (Personal Home Page), 

alat bantu sistem web, MySQL. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai analisa sistem yang 

berjalan dan yang akan diusulkan, serta merancang sistem yang 

akan dibagun serta perancangan database, DFD, Flow Map dan 

dan implementasi interface sistem. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai penutup bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang penulis peroleh. 
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