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Abstract—DESIGN OF INFORMATION SYSTEM ADMINISTRATION FOR ALTERNATIVE TREATMENT
OF PATIENTS AT THE HOUSE HEALTH BEKAM
RBC PELITA BANGSA BEKASI Annisa Putri Rahmanto Undergraduate Program, 2011 Gunadarma University http://www.gunadarma.ac.id Key Words: Patient administration, Database, Java, MySQL, Islami RBC Pelita
Bangsa Bekasi ABSTRACT : Patient administrative information system design is intended to repair the system that
has lasted a long time in the House Healthy RBC Islamic
Nation Pelita Bekasi. System that has lasted a long time is
done manually and alternative medicine cupping the patient
data is not stored in a database, so that the administrative
difficulties in conducting search and documentation of patient data. Patient administration data processing applications made to overcome these difficulties. This application
is designed according to the needs required by the administration of Healthy Homes Islamic Nation Pelita RBC Bekasi
and built using the Java programming language and MySQL
as database. With the patient administration data processing application is expected to improve performance and
memermudah Islamic administration in the Healthy Homes
RBC Pelita Bekasi Nations so as to maximize the health
service to the community. Penamaan File: 10107214

I. Chapter 1
1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
Kemajuan pesat teknologi komputer dalam bidang ilmu
pengetahuan, pendidikan, bisnis, administrasi perkantoran, komunikasi dan kegiatan lain dalam kehidupan
sehari-hari memegang peranan yang cukup besar di negara ini dalam proses pembangunan secara menyeluruh.
Tidak dapat dielakkan lagi bahwa penggunaan komputer
pada era globalisasi ini sudah merupakan salah satu kebutuhan sebagai alat penunjang untuk memermudah pekerjaan hampir di segala bidang. Kemajuan teknologi saat
ini yang sangat pesat mengakibatkan adanya tuntutan
terhadap suatu perusahaan untuk dapat mengelola suatu
informasi dengan tepat, cepat dan akurat. Kebutuhan
akan teknologi informasi dan komunikasi merupakan istilah
yang sering diucapkan pada jaman sekarang ini. Bahkan
istilah teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi
ciri dari abad ini. Seiring dengan hal tersebut manusia sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi senantiasa berusaha menciptakan suatu teknologi informasi dan
komunikasi agar sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu
memermudah aktivitas manusia itu sendiri. Pada intinya
teknologi informasi dan komunikasi memusatkan perhatiannya dalam upaya mengolah data menjadi informasi.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui
sistem informasi bukan hanya akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen, akan tetapi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai akan dapat menciptakan suatu sistem
informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi
di bidang informasi dan operasi di antara pihak yang ada di
suatu organisasi, baik organisasi lokal maupun organisasi
global. Untuk menyajikan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dan akurat, maka dalam proses pengolahan 1 data harus dilakukan secara
2 terkomputerisasi dalam sebuah sistem yang biasa disebut sistem informasi. Dengan dilakukannya proses pengolahan data secara terkomputerisasi, maka pekerjaan pengolahan data tersebut dapat dilakukan secara efektif dan
efisien. Namun belum semua perusahaan, badan usaha
atau badan hukum telah menggunakannya, khususnya perusahaan kecil menengah dan ini ditemukan di Rumah Sehat Islami RBC Pelita.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
II. Chapter 2
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsep Dasar Sistem Informasi Pada saat ini dunia industri dan bisnis memerlukan informasi yang tepat, cepat dan relevan. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentunya harus menggunakan sistem informasi. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah,
mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. 2.1.1. Konsep Dasar Sistem Sistem adalah kumpulan dari unsur/ elemen yang saling
berkaitan/ berinteraksi dan saling memengaruhi dalam
melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan
tertentu (http://parno.staff.gunadarma.ac.id). Menurut
Jerry FithGerald ; sistem adalah suatu jaringan kerja dari
prosedurprosedur yang saling berhubungan, berkumpul
bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau
menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut Ludwig
Von Bartalanfy ; sistem merupakan seperangkat unsur
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yang saling terikat dalam suatu antar relasi di antara
unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Anatol Raporot ; sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan
perangkat hubungan satu sama lain. Menurut L. Ackof ;
sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik
yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. 7
8 2.1.2. Konsep Dasar Informasi Informasi merupakan
data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti
bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang
bermanfaat (http://parno.staff.gunadarma.ac.id). Data
merupakan raw material untuk suatu informasi. Perbedaan informasi dan data sangat relatif tergantung pada
nilai gunanya bagi manajemen yang memerlukan. Suatu
informasi bagi level manajemen tertentu bisa menjadi data
bagi manajemen level di atasnya, atau sebaliknya. Menurut Gordon Davis, pengertian/ definisi informasi adalah
data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi
penerimanya dan berguna untuk pengambilan keputusan
saat ini atau di masa mendatang. Sedangkan menurut
McFadden dan kawan-kawan, informasi dinyatakan sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga
meningkatkan pengetahuan seseorang.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
III. Chapter 3
3. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 3.1. Profil Rumah Sehat Islami RBC Pelita Bangsa Bekasi RBC
Family Health Care hadir untuk mengisi missing link
dalam dunia pelayanan kesehatan. Selama ini konsep
pelayanan kesehatan hanya terpaku pada tindakan pengobatan ketika seseorang menderita sakit. Padahal proses
penjagaan kesehatan atau pencegahan penyakit lebih penting dalam meningkatkan kualitas hidup umat manusia.
RBC Family Health Care didirikan pada tanggal 31 Desember 2007 untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat yang menitikberatkan pada penjagaan kesehatan (pencegahan penyakit) dengan metode Ilahiyah,
Alamiah dan Ilmiah. Konsep Ilahiyah berarti tindakan
terapi yang dilakukan berada dalam koridor syariat Islam, bebas dari unsur haram dan syubhat, serta bebas
dari kemusyrikan. Alamiah dengan konsep homeostatis
atau keseimbangan, yang berarti mengoptimalkan kemampuan tubuh untuk menjaga kondisi seimbang tubuh dalam
menangkal penyakit, yakni kemampuan self protecting,
self cleansing dan self healing. Pada akhirnya, seluruh
tindakan terapi yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode utama yang dipilih adalah hijamah atau bekam yang digali dari khazanah Islam berdasar hadits shahih Rasulullah SAW. Efektivitas bekam juga didukung oleh pola hidup dan pola
gizi yang sehat dalam bentuk anjuran konsumsi suplemen
kaya nutrisi dari bahan-bahan alamiah (herbal). Meski
terapi bekam termasuk jenis terapi tertua di dunia yang
masih dipraktikkan banyak orang hingga sekarang karena
terbukti efektivitasnya, dalam pelaksanaannya RBC Family Health Care melakukannya dengan metode dan konsep

modern. Tatalaksana bekam modern inilah yang menjadi
salah satu unggulan RBC Family Health Care. 26
27 3.2. Visi Rumah Sehat Islami RBC Pelita Bangsa
Bekasi Kami adalah generasi terbaik yang diutus Allah
membawa rahmat bagi alam semesta dengan membantu
umat manusia di dunia untuk memiliki kehidupan yang
sehat holistik berdasar aturan Allah. 3.3. Misi Rumah
Sehat Islami RBC Pelita Bangsa Bekasi 1. Menyediakan
pelayanan kesehatan holistik modern. Kami berkomitmen
untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat manusia
dalam upaya mencapai.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
IV. Chapter 4
4. PENUTUP 4.1. Kesimpulan Sistem komputerisasi
adalah alternatif dari pemecahan masalah dalam pengolahan data pasien dan administrasinya. Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pasien Pengobatan Alternatif
Bekam Pada Rumah Sehat Islami RBC Pelita Bangsa
Bekasi merupakan pengembangan dari sistem administrasi
pasien yang sedang berjalan saat ini di Rumah Sehat Islami RBC Pelita Bangsa Bekasi. Perancangan dan pembangunan sistem informasi administrasi pasien yang baru
ini dapat memerbaiki sistem yang telah ada sebelumnya.
Dengan menggunakan aplikasi ini memberikan beberapa
keuntungan, yaitu dokumen/ data lebih terjaga keamanannya, data dapat diubah atau ditambah dengan cepat, dan
dapat mengurangi tingkat kesalahan seperti kerangkapan
data. Laporan data pasien dan laporan data berobat lebih
mudah dan cepat serta data dijamin keakuratannya. Biaya yang dihitung tidak hanya untuk biaya terapis saja
tapi juga ada biaya tambahan berupa biaya obat-obatan
herbal. Seluruh proses perhitungannya dilakukan secara
otomatis. Berdasarkan hasil evaluasi sistem melalui kuesioner yang disebarkan kepada 20 orang yang terlibat pada
Rumah Sehat Islami RBC Pelita Bangsa Bekasi, terdapat
70
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
V. Chapter 5
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