
DAD IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas segmen terakhir dalam kerangka 

pengembangan GRAPPLE (Guidelines ji>r Rapid APPLication Engineering) yaitu 

Deployment. Segmen deployment memiliki tiga buah aksi antara lain perencanaan 

back up dan recovery, instal sistem pada hardware yang sesuai dan uji coba sistem 

yang terinstal. 

4..1 Deployment 

Dalam segmen ini akan dibabas tiga buah aksi yang membahas mengenai 

basil dari pembangunan sistem, yaitu: perencanaan back up dan recovery, instalasi 

sistern pada hardware yang sesuai dan uji coba sistem yang terinstal. 

4..1.1 Pereneanaan Back Up dan Recovery 

Perencanaan back up dan recovery diperlukan untuk melakukan 

penyelamatan data jika sistem mengalami kegagalan. Proses Back up data 

dapat dilakukan dengan rnenggunakan fasilitas back up yang dimiJiki oJeb 

SQL SERVER. Cam untuk rneJakukan pemback-upan terhadap data meJalui 

fasilitas yang disediakan oleh Microsoft SQL Server dapat dilihat pada 

literatur-literatur yang membahas database tersebut secara lebih detiL 

4..1.2 Instalasi Sistem Pada Hardware yang Sesuai 

Setelah sistem yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan mncangan, 

maka dilakukan instalasi sistem pada hardware yang kompatibel. Berikut i~::,"~ \e,\,;.\,,,,,,u,;.- "",

proses instaJasi sistern pada hardware: f/,;;/;,i!/7/" .".,,\
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Gambar 4.11 Antannuka mengakses menu 

Pengujian terhadap kelayakan sistem yang terinstal telah dilakukan. jib 

gambar-gambar diatas berhasil ditampilkan, maka sistem telah berhasil berjalan 

dengan baik. Pengujian akan dilakukan pada salah satu proses penyimpanan data. 

Contohnya proses penyimpanan data pasien. (Gambar 4.12) 
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Gambar 4.12 Antannuka halaman Hak Akses 

Pengujianjuga dilakukan terhadap SMS Server, Pengujian akan dilakukan 

pada seluruh sintaks yang dilayani oelh SMS Server. (Gambar 4.13) 
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SlSTEM INFORMASI PENDAFTARAN 
PASIEN DI POLlKLINIK 

BERBASIS SHORT MESSAGE SERVICE 

Selamat Pagi - Senin, 02 Juli 2007 - Jam : 07:09:10 
i~;1:,(~QIri;':~i;,:l;~J\?Y9>it~:,;v·r::;:~;:f;~,r\'O~~i:':;;:~(:\f.:M~~i~:~r'::;~::~:\.?,;i:;?:>~'H.}/{ 
r~"5i! 6285643935385 
~M;'~:~~;!ffJt~;:':AJ!i.;Lg;;· 
\~;NBaru#sintabilaksmi ~f!Wi#iI.Qeiavan 25 

;'i{;;~i~:'lMii!$f~j(E\13:7 
;",<: Klritn ke : +6285643935385 
;,:t>~(

;;,!/:data ancIa telah tersimpan, kode verlflkasi anda 
;:;i!adal~ '2"" bams waktu verlflkasi adalah 3 hart. 
;;;:!(,.}
.,;:Untuk membatlllkan ketik BATAL 
'!;%:;OAFTARlKodeVerifikasi 
)"£;:STATUS : TELAH DIKIRIM 

Gambar 4.13 Antarmuka halaman SMS Server keyword dattar 

Urutan proses pendaftaran melalui SMS pertama kali dimulai deogan 

mengirimkan pesan berisi kata DAFfAR Kemudian sistem akan membalas 

dengan pesan "Apakab anda sudab punya nonn? jika sudab ketik 

NORM#nomorRekamMedik anda, Jika behnn ketik 

BARU#nama#alamat#jurusan#fakultas. Jika ingin mengecek urutan antrian ketik 

CEK". 

Jika pasien sudab terdaftar dan ingin mendaftarkan diri untuk pemeril'Sa8Jl 

kesehatan maka~ ketik NORM#5~ angka 5 adalah nomor rekam medik pasien. Jib 

nomor rekam medik ditemukan, maka dilakukan penyimpanan pada daftar antrian. 

Pesan balasan berisi no urnt antrian dan cam untuk membatalkan pendaftaran. 

Jika Pasien betum terdaftar dan ingin mendaftarkan diri maka.. ketik 

BARU#erita yuliastuti#condong catur yk#informatika#fti. Data akan tersimpan,. 

pasien akan mempero)eh kode verifikasi. Pesan balasan berisi kode verifikasi dan 

cam untuk membatalkan pendaftaran. 


