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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat 

hal ini tentunya memberi pengaruh besar terhadap penggunanya, perkembangan 

teknologi saat ini telah memberikan kemudahan dan kecepatan pada aktivitas 

manusia salah satunya adalah Teknologi Sistem Informasi manajemen rumah 

sakit (SIMRS) yang di butuhkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan kebutuhan ketepatan dan kecepatan terhadap pelayanan yang di 

berikan rumah sakit.    

Perkembangan Sistem Informasi Manajemen rumah sakit (SIMRS) yang 

berbasis komputer di Indonesia telah dimulai pada akhir dekade 80’an.Salah satu 

yang pada waktu itu telah memanfaatkan komputer untuk mendukung 

operasionalnya (AB Saputra, 2016). Dengan adanya sistem informasi manajemen 

rumah sakit (SIMRS) di harapkan akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang 

ada di rumah sakit. Tidak di pungkiri saat ini Sistem Informasi Manajemen rumah 

sakit di gunakan hampir di semua Rumah Sakit di indonesia. 

Rumah Sakit Daerah Kalisat adalah salah satu rumah sakit yang berada di 

daerah Kalisat Kabupaten Jember, Rumah Sakit daerah kalisat sendiri adalah 

rumah sakit yang saat ini telah memakai Sistem Informasi Manajemen Rumah 

sakit untuk pelayanan pasien, tetapi seiring berjalannya waktu Sistem Informasi 

Rumah Sakit Kalisat dinilai kurang menunjang untuk kebutuhan pelayanan di 

rumah sakit tersebut sehingga mengikat kontrak dengan PT.Sabin Solusi Sejahtera 

untuk pengembangan Sistem Informasi baru 

E-HOS atau Enterprise Hospital System adalah SIMSRS yang di 

kembangkan oleh PT.Sabin Solusi Sejahtera E-HOS saat ini telah di gunakan 

salah satu Rumah Sakit Swasta di Surabaya dan akan segera di gunakan juga oleh 

Rumah Sakit Daerah Kalisat, sebelum E-HOS ini di gunakan di Rumah Sakit 

Daerah Kalisat maka di butuhkan SDM untuk pengujian dan implementasi 
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terhadap sistem sehingga nanti sistem bisa sesuai dengan kebutuhan di Rumah 

Sakit Daerah Kalisat. 

1.2 Tujuan 

Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini ada 2 (dua) tujuan, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus, dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.2.1 Tujuan Umum  

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi yang dijadikan 

tempat Praktek Kerja Lapang. 

b. Melatih mahasiswa untuk berfikir kritis pada perbedaan pengajaran secara 

teori dan praktek kerja sesungguhnya di dunia kerja. 

c. Memahami konsep – konsep non akademis dunia kerja berupa etika kerja, 

tanggung jawab dan profesionalitas. 

1.2.2 Tujuan Khusus  

Tujuan KhususPraktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah 

mengimplementasikan apa yang telah dipelajari dibangku kuliah dan mampu 

diterapkan dalam Praktek Kerja Lapang ini pada pengujian dan implementasi E-

Hos  pada tempat Praktek Kerja Lapang 

1.3 Manfaat 

Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapang ini ada 2 (dua) manfaat, yaitu 

manfaat umum dan manfaat khusus, dan dapat di jelaskan sebagai berikut: 

1.3.1 Manfaat Umum 

Manfaat umum dari Praktek Kerja Lapang ini adalah: 

a. Melatih kemandirian mahasiswa untuk bertanggung jawab terhadap suatu 

permasalahan yang ada di dunia kerja. 

b. Menguji keterampilan dan menambah pengetahuan tentang kegiatan dunia 

kerja. 

c. Melatih kedisiplinan kerja mahasiswa sebagai bekal tentang kegiatan dunia 

kerja. 
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1.3.2 Manfaat Khusus 

Manfaat khusus dari Praktek Kerja Lapang ini adalah: 

a. Membantu pihak PT.Sabin Solusi Sejahtera untuk pengujian dan 

implementasi E-HOS yang akan di gunakan di RSD Kalisat 

b. Membantu pihak PT.Sabin Solusi Sejahtera dalam menganalisa kebutuhan 

tambahan atau kebutuhan yang belum sesuai dengan RSD Kalisat 

 

1.4 Lokasi Kerja 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di RSD Kalisat Jl. MH. 

Thamrin No.31, Dusun Krajan, Ajung, Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur 

68193.Berikut denah lokasi Praktek Kerja Lapang (PKL) ditunjukan pada gambar 

1.1. 

Gambar 1.1 Tampilan Denah Lokasi Praktek Kerja Lapang 

1.5 Jadwal Kerja 

Praktek  Kerja  Lapang (PKL) ini dilaksanakan  pada tanggal 04 Maret 2019  

sampai tanggal 31 Mei 2019. Praktek Kerja Lapang (PKL) dilakukan pada hari 

dengan jam kerja mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat (Hari Senin sampai 

Kamis jam 08.00 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat 12.00 – 13.00 WIB, dan 

hari Jumat jam 08.00 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat 11.00 – 13.00 WIB). 

1.6 Metode Pelaksanaan 

Metode  yang digunakan dalam  pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) 

ini adalah menggunakan Metode Diskusi dilakukan antara mahasiswa dengan 

pegawai PT.Sabin Solusi Sejahteramengenai Implementasi dan pengujian yang 

akan di lakukan di RSD Kalisat. Metode dokumentasi kegiatan sehari-hari di 
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tempat praktek kerja lapang, menggunakan aplikasi telegram yaitu aplikasi yang 

ditujukan untuk berkomunikasi antar tim penguji dan tim developer. 

 


