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ABSTRAK 

 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelaksana teknis (UPT) 

dinas kesehatan kabupaten / kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (KEPMENKES RI, 2004). Puskesmas 

di bawah naungan dinas kesehatan kota Surabaya memiliki tujuan untuk menjaga 

kesehatan warga kota Surabaya. Namun kemampuan puskesmas dalam melayani 

masyarakat, tidak berarti puskemas tidak menghadapi kendala. Kendala utama adalah 

tidak terintegrasinya antara satu puskesmas dengan puskesmas lain. Hal ini 

menyebabkan kesulitan dinas kesehatan kota Surabaya dalam mengumpulkan laporan 

dari masing-masing puskesmas. Hal tersebut juga menyebabkan permasalahan dalam 

pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan hambatan – hambatan yang terjadi di 

atas, muncul suatu inisiatif untuk merancang suatu sistem informasi terkomputerisasi 

dan terintegrasi yang dapat menangani aktivitas pelayanan pasien mulai dari proses 

pendaftaran hingga proses pembayaran dengan menggunakan metode berorientasi 

objek. 

Dalam merancang sistem informasi rawat jalan puskesmas, terdapat empat 

langkah yang dilakukan. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dalam sistem informasi rawat jalan. Tahap kedua adalah analisis sistem. 

Analisis sistem bertujuan untuk mempelajari alur bisnis yang terjadi sehingga dapat 

diketahui kebutuhan sistem yang akan dirancang. Tahap ketiga adalah perancangan 

sistem yang dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis sistem. 

Perancangan sistem menggunakan enam diagram yang memiliki fungsi-fungsi 

tersendiri dalam perancangan sistem informasi rawat jalan puskesmas.Tahap keempat 

adalah evaluasi rancangan. Evaluasi perancangan dilakukan dengan perhitungan 

metric yang digagas oleh Chidamber dan Kemerer. 

Perancangan sistem informasi rawat jalan puskesmas kota Surabaya dapat 

digunakan sebagai pedoman implementasi sistem informasi pelayanan rawat jalan 

puskesmas kota Surabaya oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Sehingga 

dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelayanan rawat 

jalan puskesmas. 
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