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ABSTRAK 

The purpose of designing a public hospital information system is to help hospital’s staffs in contributing to the 
development of information systems it self. This system can help the management in accessing information quickly an 
accurately, especially in regards to the patient’s registration system. The method used for this research is by observing 
directly a public hospital in Bekasi area, so that it is obtained a design model for a case study. The observation is 
conducted by interview, questionnaire filled in by staffs, and documentation study by observing documents needs in 
general. The result for this study is a system design model which is expected to fulfill the needs of patients and hospital’s 
staffs. 
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1. Pendahuluan 
1.1.  Latar Belakang 
Saat ini banyak sekali rumah sakit yang bermunculan. Rumah sakit-rumah sakit tersebut memiliki sarana dan prasarana 
lengkap dan berteknologi tinggi serta memiliki pelayanan yang lebih baik dan bertaraf internasional. Banyak masyarakat 
yang lebih memilih untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit-rumah sakit tersebut karena mereka merasa bahwa 
sarana dan prasarana yang lengkap dan berteknologi tinggi serta pelayanan yang lebih baik dan bertaraf internasional 
lebih menjamin kesembuhan penyakit. Sistem registrasi pasien merupakan salah satu bagian dari sistem rumah sakit yang 
menangani kegiatan front office rumah sakit. Sistem registrasi pasien menyediakan pengisian data sosial pasien, 
pendaftaran rawat jalan, pendaftaran rawat inap, pendaftaran pindah ruang rawat inap, dan medical check up. Penggunaan 
sistem yang terkomputerisasi pada sistem registrasi pasien akan banyak membantu berjalannya kegiatan suatu rumah 
sakit.  

  
1.2. Ruang Lingkup  
Cakupan sistem informasi registrasi pasien dibatasi pada Registrasi Pasien, sebagai berikut: 
a) Pencatatan registrasi pasien (baru dan lama) anak, dewasa, dan ibu hamil rawat jalan baik itu pasien umum, jaminan 

asuransi/perusahaan, miskin, ataupun pasien rujukan. 
b) Pencatatan registrasi pasien (baru dan lama) anak, dewasa, dan ibu hamil rawat inap baik itu pasien umum, jaminan 

asuransi/perusahaan, miskin, ataupun pasien rujukan. 
c) Pencatatan registrasi pasien medical check up (MCU) paket, baik itu MCU pribadi ataupun MCU rekanan. 
d) Pencatatan registrasi pasien pindah ruang rawat inap. 
e) Pencatatan penerimaan hasil MCU pasien. 
f) Pencatatan pengambilan hasil MCU pasien. 
g) Pembuatan laporan-laporan yang berhubungan dengan registrasi rawat jalan, rawat inap, dan MCU. 

 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1. Pengertian Rumah Sakit 
Dalam Kepmenkes RI No 560/MENKES/SK/IV/2003 disebutkan bahwa rumah sakit adalah sarana kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, kuratif maupun rehabilitatif 
secara paripurna yang mempunyai status sebagai Perusahaan Jawatan. 
 
Dalam Glosarium Data dan Informasi Kesehatan 2005 dari Pusat Data dan Informasi DepKes RI, rumah sakit adalah 
suatu fasilitas yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan 
jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita 
sakit, cidera dan melahirkan. 
 
2.2. Tugas Rumah Sakit 
Pada umumnya, tugas rumah sakit ialah menyediakan keperluan untuk pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Menurut 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 983/Menkes/SK/XI/1992, tugas rumah sakit umum adalah 
melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan 
pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta 
melaksanakan rujukan. 
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2.3. Fungsi Rumah Sakit 
Guna melaksanakan tugasnya, rumah sakit mempunyai berbagai fungsi, yaitu menyelenggarakan pelayanan medik; 
pelayanan penunjang medik dan nonmedik; pelayanan dan asuhan keperawatan; pelayanan rujukan; pendidikan dan 
pelatihan; penelitian dan pengembangan, serta administarai umum dan keuangan. Secara tradisional, maksud dasar 
keberadaan rumah sakit adalah mengobati dan perawatan penderita sakit dan terluka. Sehubungan dengan fungsi dasar 
ini, rumah sakit melakukan pendidikan terutama bagi mahasiswa kedokteran, perawat, dan personel lainnya. Penelitian 
telah juga merupakan fungsi penting. Dalam zaman modern ini fungsi keempat, yaitu pencegahan penyakit dan 
peningkatan kesehatan masyarakat juga telah menjadi fungsi rumah sakit. Jadi, empat fungsi dasar rumah sakit adalah 
pelayanan penderita, pendidikan, penelitian, dan kesehatan masyarakat. 

 
2.4. Klasifikasi Rumah Sakit 
Suatu sistem klasifikasi rumah sakit yang seragam diperlukan untuk memberi kemudahan mengetahui identitas, 
organisasi, jenis pelayanan yang diberikan, pemilik, dan kapasitas tempat tidur. Di samping itu, agar dapat mengadakan 
evalusi yang lebih tepat untuk suatu golongan rumah sakit tertentu. Rumah sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan 
berbagai kriteria sebagai berikut: 
1. Kepemilikan. 
2. Jenis pelayanan. 
3. Lama tinggal. 
4. Kapasitas tempat tidur. 
5. Afiliasi pendidikan. 
6. Status akreditasi. 

 
2.5. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Pemerintah 
Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat dan Daerah diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Umum kelas A, B, C dan kelas 
D. Klasifikasi tersebut didasarkan pada unsur pelayanan, ketenagaan, fisik, dan peralatan. 
1. Rumah Sakit Umum kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

spesialitik luas dan subspesialistik luas. 
2. Rumah Sakit Umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan subspesialistik terbatas. 
3. Rumah Sakit Umum kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

spesialistik dasar. 
4. Rumah Sakit Umum kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

dasar. 
 
2.6. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta 
Beberapa ketentuan dalam Keputuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 806b/Menkes/SK/XII/1987, tentang 
Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta, yaitu: 
1. Klasifikasi rumah sakit adalah pengelompokan rumah sakit berdasarkan pembedaan bertingkat dari kemampuan 

pelayanannya. 
2. Rumah Sakit Umum Swasta adalah rumah sakit umum yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 
3. Klasifikasi rumah sakit umum swasta adalah: 

a. Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, yang memberikan pelayanan medik bersifat umum. 
b. Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yang memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialistik dalam 4 

(empat) cabang. 
c. Rumah Sakit Umum Swasta Utama, yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, spesialistik dan 

subspesialistik. 
 

2.7. Sistem Informasi Rumah Sakit 
Desain sistem informasi rumah sakit sepenuhnya tergantung hasil negosiasi dengan pihak rumah sakit. Bisa dibuat 
sebuah sistem yang besar yang mencakup keseluruhan aspek dalam rumah sakit atau bisa juga dipecah-pecah guna 
menyederhanakan pemetaan masalah. Hal-hal yang dicakup dalam sebuah sistem informasi rumah sakit antara lain: 
1. Penanganan pendaftaran pasien. 
2. Penanganan dan pengolahan data sosial pasien. 
3. Penanganan dan pengolahan data medis (diagnosa, tindakan, dan terapi) pasien. 
4. Penanganan dan pengolahan data kunjungan pasien. 
5. Penanganan pembayaran atas tindakan dan pelayanan (Tunai, Askes atau Hutang). 
6. Penanganan pasien dirujuk/rujukan. 
7. Aplikasi Farmasi. 
8. Aplikasi Gudang Material. 
9. Aplikasi Kepegawaian. 
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10. Keuangan dan accounting rumah sakit. 
11. Pelaporan internal (pada pihak manajemen). 
12. Pelaporan eksternal. 
 
Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi rumah sakit memiliki arti suatu 
sistem informasi yang terkomputerisasi yang digunakan dalam rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada 
pasien secara eksternal dan peningkatan efisiensi pengolahan data rumah sakit sendiri secara internal. 
 
3. Rancangan  Model  
Dari hasil analisis dan evaluasi terhadap sistem dari proses bisnis pada rumah sakit yang telah dilakukan, proses bisnis 
arus data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi registrasi pasien dan layanan informasi rumah sakit umum 
dapat digambarkan melalui diagram rich picture berikut ini yang terdiri dari: 
 
3.1 Proses Registrasi Pasien (Baru dan Lama) Rawat Jalan 

 

Pasien Rawat Jalan
Bagian Registrasi dan
Pelayanan Informasi
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Komputer
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6. Menampilkan ms_pasien

1. Login

3. Menyimpan data pasien

4. Mencetak f registrasiPasien (baru)

5. Mencari pasien pada form 
inf.pasien

9. Menyimpan transaksi 
rawat jalan

2. Mendaftar

10. kartu pasien

11. RM pasien,
Form asuransi+fotokopi KA13. Memanggil 

pasien

14. Konsultasi

Komputer

12. Menampilkan 
tr_rawat jalan

dokter

7. Menampilkan ms_asuransi
/perusahaan

8b. menampilkan ms_jadwal_dr_poli

8a. menampilkan tr_jadwal

 
 

Gambar 1. Rich Picture Proses Registrasi Pasien Baru dan Lama Rawat Jalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2010; Bali, November 13, 2010             KNS&I10-005 

 

  31

3.2 Proses Registrasi Pasien (Baru dan Lama) Rawat Inap 
 

 
Gambar 2. Rich Picture Proses Registrasi Pasien Rawat Inap 

 
3.3 Proses Registrasi Pasien Rujukan 
 

 
Gambar 3. Rich Picture Proses Registrasi Pasien Rujukan 
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3.4 Proses Registrasi Pasien Medical Check Up (MCU) Paket Pribadi 
 

 
Gambar 4. Rich Picture Proses Registrasi Pasien MCU Paket Pribadi 

 
3.5 Proses Registrasi Pasien MCU Paket Rekanan 

 

 
Gambar 5. Rich Picture Proses Registrasi Pasien MCU Paket Rekanan. 
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3.6 Proses Registrasi Pasien Pindah Ruang 
 

 
Gambar 6. Rich Picture Proses Registrasi Pasien Pindah Ruang Rawat Inap 

 
3.7 Proses Pelayanan Informasi 
 

 
Gambar 7. Rich Picture Proses Pelayanan Informasi 

 
 
4. Kesimpulan  
Dari model rancangan sistem informasi registrasi pasien di atas diharapkan prosedur registrasi pasien rawat jalan dapat 
dipastikan tercatat ke dalam sistem sehingga data dapat diupdate oleh perawat rumah sakit umum. Kemudian prosedur 
pasien rawat inap juga dapat dipastikan tercatat ke dalam sistem sehingga data dapat diupdate oleh kasir dan bagian 
rawat inap sehingga bagian registrasi tidak perlu lagi berkeliling ke setiap ruangan untuk mencatat secara manual satu 
per satu pasien yang dirawat inap. Kemudian prosedur registrasi pasien medical check up paket, baik pribadi maupun 
rekanan dapat dipastikan tercatat ke dalam sistem registrasi dengan baik.  
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