RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENCATATAN ASUHAN
KEPERAWATAN BERBASIS ELEKTRONIK DI RSUD KOTA
SEMARANG TAHUN 2015

Laila Khanifatuzzahro*); Arif Kurniadi**)
*) Alumni D3 RMIK UDINUS
**) Staff Pengajar D3 RMIK UDINUS
Email :layla.hany21@gmail.com

ABSTRACT
Background: RSUD Kota Semarang at the nursing not use computerized nursing upbringing to
recording and reporting, but based on interviews officers are still difficulties in terms of recording
because many writing, we hope will be made using SIMRS recording upbringing checklist
nursing .The purpose of this research is aware of the obstacles, hope, players and the system,
aware of reports produced pencatatatan activities and information to design a system of nursing
upbringing.
Method: The type of research this is descriptive to explain the conditions surveyed, while
methods used in this research is a method of SDLC (System Development Life Cycle), the
approach used in sectional cross.The object of the research used information system is
recording upbringing nursing and the subject in this research is one nurse ward and one head of
the ward.Variable this research includes the preliminary assessment data, planning data, the
implementation data, and the evaluation of data.Data processing used is editing and
classification.
Result: The results of research known that the management of nursing upbringing in hospitals
involving the registration of semarang city, nurses and a unit of medical record.To the patient
register alurnya in-patient registration, officers writing the identity of patients from medical
treatment) patients (index cards.After the patient register, patients intended to ward, after that
patients be examined by doctors and nurses, then after the nurse wrote the results of the
investigation into a form about upbringing nursing consisting of four early stage of the
upbringing namely study nursing, planning, implementation and evaluation.
Keywords :The Information System, Nursing Upbringing
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