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SARI 

 

Klinik Harapan Bunda merupakan salah satu klinik yang memberikan pelayanan cek 

kesehatan, menjaga kesehatan ibu hamil dan anak serta rawat jalan. Klinik yang beralamat di 

Jalan OPRT Ghalib, Manna Bengkulu Selatan ini didirikan oleh bidan riswati Amd.Keb 

tepatnya pada tahun 2007 yang hanya melayani prsalinan.Semakit tingginya persaingan antar 

klinik yang ada di Bengkulu Selatan menuntut Klinik Harapan Bunda untuk memeperluas 

pelayanannya, pada tahun 2009 Klinik Harapan Bunda memperluas pelayanannya dengan  

menyediakan pengobatan umum dan anak ditandai dengan adanya praktek dokter umum, 

dokter spesialis kandungan dan dokter anak serta seorang apoteker yang siap untuk 

menglayani masyarakat yang datang di klinik Harapan Bunda 

 Sistem Informasi Manajemen Klinik Harapan Bunda menerapkan bahasa UML 

(Unified Modelling Language) dan relasi tabel untuk merancang proses-proses yang akan 

dibuat dalam pembuatan sistem dan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan aplikasi 

XAMPP sebagai web server di localhost dan PHP MySQL sebagai penyimpanan database. 

Metode penelitian yang digunakan dalam membangun Sistem Informasi Manajemen Klinik 

Harapan Bunda dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta 

studi pustaka, setelah itu dilanjutkan dengan implementasi sistem. Setelah sistem dibangun 

maka dilakukan pengujian sistem dan evaluasi. untuk mengetahui apakah  sistem sudah 

sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang diharapkan 

Sistem dapat membantu Klinik Harapan Bunda, khususnya bagi Admin 

yang bertugas dalam pendataan data pasien mencatat data rawat inap, mencatat data 

rawat jalan serta sebagai sarana pendukung serta menunjang untuk proses menyimpan dan 

memantau seluruh data rekam medis pasien. Sistem Informasi Manajemen Klinik Bersalin 

Harapan Bunda juga mempermudah bagian Farmasi untuk selalu memantau stok obat baik 

yang masih tersedia maupun habis dan mengecek kebutuhan obat pasien, serta juga 

mempermuda bagian kasir dalam melakukan transasi dalam pembayaran tagihan pasien. 

 

Kata Kunci : Klinik Harapan Bunda, UML, XAMPP, PHP, MySQL 
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GLOSARIUM 

 

Registrasi Pasien   Pendaftaran pasien 

Anamesis pengambilan data seorang pasien medis atau psikiatrik 

mengenai penyakit,kehidupan dan kejadian sekarang   

dan dimasa lampau 

Keluhan keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi 

kesehatan, kejiwaan, kecelakaan atau hal lain 

Tindakan perlakuan atau kegiatan yang dilakukan oleh dokter 

kepada pasiennya atau pada orang yang sedang sakit 

dengan tujuan mengobati, merawat, memelihara, atau 

memulihkan kesehatan pasien yang menderita penyakit  

Rawat Jalan  Pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, 

pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan 

lainnya tanpa menginap di rumah sakit  

Rawat Inap  Pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, 

pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya  

pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di 

rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Klinik sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan umum membutuhkan 

keberadaan sistem informasi yang akurat dan handal, serta cukup memadai untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada para pasien serta lingkungan yang terkait lainnya. 

Pengelolaan data di institusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu komponen yang 

penting dalam mewujudkan sistem informasi klinik. Berdasarkan peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2014 tentang klinik, Klinik adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang 

menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialistik. 

Klinik Harapan Bunda adalah klinik melayani persalinan dan melayani perawatan 

anak. Klinik Harapan Bunda memiliki 4 dokter praktek dan 20 tenaga medis dalam melayani 

kesehatan mayarakat. Klinik Harapan Bunda juga menyediakan pelayanan obat untuk pasien 

yang periksa. Bagian Manajemen klinik Harapan Bunda melakukan pencatatan data 

menggunakan buku catatan contohnya data pendaftaran, rekam medik dan biling. Catatan 

tersebut kemudian diolah dan selanjutnya akan bermanfaat bagi pihak manajemen untuk 

mengetahui informasi mengenai data yang ada. Penggunaan teknologi perlu dimanfaatkan 

secara maksimal untuk menunjang proses pencatatan di klinik Harapan Bunda.  

Beberapa permasalahan yang sering terjadi di Klinik Harapan Bunda adalah ketika 

ada pasien yang pernah berobat di klinik dan tidak membawa kartu periksanya maka bagian 

pendaftaran membutuhkan waktu yang lama ketika pencarian data pasien serta proses 

pencatatan laporan yang cukup lama. 

Dengan berkembangnya zaman dan banyak kompetitor lain serta klinik sudah 

bertumbuh pesat dimana-mana, klinik Harapan Bunda memerlukan sistem pengolahan data 

untuk melakukan pengelolahan data klinik, agar tidak tertinggal oleh kompetitor lain dan 

selalu mengimbangi perkembangan zaman. Klinik Harapan Bunda sangat memerlukan sistem 

informasi agar membantu kinerja klinik dan pendataan pasien yang berobat mau pun 

pendataan rekam medik setiap pasien, karena selama ini semua pendataan dan proses berobat 

dilakukan secara manual atau dengan cara pembukuan  data pasien klinik Harapan Bunda. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini 

adalah bagaimana membangun sebuah sistem informasi Manajemen yang dapat menunjang 

proses bisnis di klinik Harapan Bunda. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Manajemen yang dibuat adalah Sistem Pendaftaran Pasien, sistem 

rawat jalan, sistem rekam medik, manajemen tebus obat di apotek dan biling 

pembayaran. 

2. Biling pembayaran berisikan tindakan dokter dan obat dalam resep. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk membangun sebuah aplikasi 

sistem manajeman Klinik Harapan Bunda yang dapat memudahkan proses dalam megolah 

data pasien dan pemeriksaan pasien. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

1. Memberikan kemudahan untuk petugas dalam mengelola data pendaftaran pasien di 

klinik. 

2. Memudahkan pengelolaan data rekam medis yang dilakukan oleh dokter. 

3. Mempermudah apoteker dalam mengelola tebus resep. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Pengumpulan data 

Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan data dan kebutuhan sistem melalui 3 cara 

yaitu: 

a. Melakukan observasi dan wawancara 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai data klinik. 

Mengumpulkan data mengenai bagaimana Pendaftaran Pasien, sistem rekam medik dan 

biling pembayaran dan  apakah ada kendala-kendala yang dialami Klinik Harapan 

Bunda. 
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Metode pengumpulan data juga dilakukakan melalui tahap wawancara. Wawancara 

dilakukan dalam 3 hari kepada stake holder yang bertempat di Klinik Harapan Bunda. 

b. Melakukan studi pustaka 

Untuk mendukung hasil observasi, maka dilakukan studi pustaka sebagai landasan 

literatur dalam melakukan penelitian. Sumber pustaka diperoleh dari buku, artikel, 

jurnal, catatan maupun informasi dari internet.Tujuan dari melakukan studi pustaka ini 

untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik bahasan yang diteliti. 

c. Kajian Dokumen 

Dalam tahap kajian dokumen di Klinik Harapan Bunda terdapat dokumen data 

pasien, data rekam medis, data rawat yang disimpan secara manual oleh admin di ruang 

registrasi. 

2. Melakukan perancangan sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang didasarkan pada hasil yang sudah 

diperoleh dari analisis sistem yang dilakukan. Perancangan sistem berupa desain 

antarmuka dibuat sebagai acuan dalam pengembangan sistem. Selain itu dilakukan juga 

perancangan Unified Modeling Language(UML) dan Relasi Tabel.  

3. Implementasi sistem 

Pada tahap ini, setelah dilakukan analisis sistem dan dilakukan perancangan sistem 

kemudian dilakukan pembangunan sistem untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan 

tujuan dan kebutuhan. Dalam tahap ini dilakukan transformasi dari hasil perancangan 

sistem ke dalam model pemrograman. Dalam pembangunan sistem tersebut, dalam 

tugas akhir ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL.  

4. Melakukan pengujian sistem dan evaluasi 

Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian sistem dan evaluasi. Pengujian 

sistem dilakukan pada jaringan lokal menggunakan localhost serta melakukan 

wawancara dengan Klinik Harapan Bunda. Hasil pengujian ini digunakan juga untuk 

evaluasi apakah sistem sudah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang diharapkan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini, sistematika penulisan yang digunakan 

terdiri dari 5 bagian yang disusun sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 
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Berisi pembahasan masalah umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori dan tinjauan pustaka yang digunakan dalam membangun sistem. Dalam 

bab ini terdapat beberapa teori tentang sistem informasi dan rekam medis 

BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi metode penelitian dan perancangan sistem. Dalam bab ini dijelaskan tentang 

perancangan sistem yang menjadi gambaran umum dan acuan dalam pembuatan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI HASIL DAN ANALISIS 

Berisi tentang pembahasan dari hasil implementasi sistem dan review mengenai sistem yang 

sudah selesai dibangun. 

BAB V PENUTUP 

Berisi penutup, saran dan kritik bagi dari penulis untuk penyempurnaan penelitian yang 

dibuat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Klinik 

Berdasarkan peraturan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 

tahun 2014 tentang klinik, Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis 

dasar dan atau spesialistik. Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi klinik 

pratama dan klinik utama. Klinik dapat dimiliki oleh  Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau 

masyarakat.  

1. Klinik Pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. 

2. Klinik Utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik 

atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. 

Pengetian Tentang Klinik (Ahman, 2007) adalah salah satu bentuk perusahaan jasa 

yang memberikan jasa pelayanan kesehatan. Perusahaan jasa yang kegiatan utamanya 

memberikan pelayanan atau menjual jasa dengan tujuan mencari laba. 

2.2 Rekam Medis 

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas 

pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien (Kementerian Kesehatan, 2008). 

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, 

anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan 

kepada seorang pasien selama dirawat di rumah sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan 

termasuk unit gawat darurat dan rawat inap. (Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, 1991) 

Rekam medis merupakan berkas yang isinya berupa catatan dan dokumen tentang 

identitas, anamnesis, diagnosis pengobatan, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan 

pelayanan lain terhadap pasien meliputi diantaranya pendaftaran yang dimulai dari tempat 

penerimaan pasien, kemudian bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisa, 

mengolah, dan menjamin kelengkapan berkas rekam medis dari unit rawat jalan, unit rawat 

inap, unit gawat darurat, dan unit penunjang lainnya (hatta,2010) 
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2.3 Billing Sistem 

Biling sistem berupa sebuah aplikasi yang digunakan orang maupun organisasi untuk 

menjalankan proses penagihan biaya pelayanan kesehatan sehingga proses kerja menjadi 

lebih efisien. electronic biling system sebuah teknologi yang memungkinkan penagih 

menyajikan tagihan biaya pelayanan kepada konsumen serta memungkinkan konsumen untuk 

membayar tagihan secara elektronik. (Au & Kauffman, 2001)   

Industri kesehatan memiliki kompleksitas yang sangat tinggi sehingga keberhasilan 

finansial suatu organisasi tergatung pada keakuratan dan ketepatan waktu penagihan biaya 

kesehatan (Mitchell, Anderson, & Braun, 2003). 

2.4 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi informasi organisasi yang bersifat 

manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Sutabri, 2005).  

Suatu sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang 

diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi (Jogiyanto, 1997). 

2.5 Sistem Informasi Manajemen 

SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefenisikan sebagai kumpulan dari 

interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data 

untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam 

kegiatan perencanaan dan pengendalian. SIM dapat didefenisikan sebagai kumpulan dari 

interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data 

untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam 

kegiatan perencanaan dan pengendalian. (Pangestu,2007). 

Sistem Informasi Manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang 

menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. 

Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah 

terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa 

depan (Raymond McLeod Jr,1995). 
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2.6 Gambaran Umum Harapan Bunda 

Klinik Harapan Bunda berdiri sejak tahun 2007, dimana awal berdiri nya itu hanya 

untuk persalinan yang di bantu dengan bidan Delima, awal mula pergerakan klinik di lakukan 

sendiri oleh bidan Riswati Amd, keb dan bidan rekanan lain nya, berjalan sampai di tahun 

2009, dimana persaingan klinik semangkin pesat dan klinik bersalin sudah menjamur 

diprovinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan di tahun itu juga Klinik Harapan Bunda 

membuka tambahan ruangan serta tambahan pelayanan seperti adanya praktek dokter umum, 

setelah berjalan selama 2 tahun dan di tahun 2011 di tambah 2 tenaga ahli medis yaitu dokter 

spesialis kandungan dan dokter anak, berjalan nya waktu Klinik Harapan Bunda 

meningkatkan lagi pelayanan dan sekerang mempunyai 4 dokter yaitu, dokter spesialis 

kandungan, dokter spesialis anak dan dokter umum 2 orang, serta ada tenaga kerja bidan 10 

orang, apoteker 1 orang serta para pegawai yang membantu melancar kan kinerja klinik agar 

lebih efisien dan terpercaya. Tampak depan dari klinik Harpan Bunda terlihat pada gambar 

2.2 

 

Gambar 2.1 Klinik Harapan Bunda  
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2.7 Review Penelitian Sejenis 

Pada tabel 2.1 menjelaskan perbandingan tugas akhir dimana perbandingan antara 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galouh Maya pada tahun 2017 di Klinik bersalin 

Nurani Godean hanya memiliki fitur manajemen rawat jalan, manajemen apotek dan rekam 

medik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Kurniawan di rumah sakit 

khusus paru- paru pada tahun 2013 memiliki fitur rekam medik saja.  

Kebaruan yang  dilakukan pada sistem informasi Klinik Harapan Bunda mempunyai 

fitur lebih lengkap dibandingankan yang lain misal nya, ada nya pendaftaran user pasien, 

pendaftaran rawat jalan, manajemen rawat jalan, manajemen apotek, manajemen biling serta 

rekam medik disetiap transaksi atau aktifitas berobat diklinik. 

Tabel 2.1 Perbandingan Tugas Akhir  

No 
Judul 

PenelitianTahun 

Pendaftaran 
User 

Pasien 

Pendaftaran 
Rawat 

Jalan 

Manajemen 
Rawat 

Jalan 

Manajemen 

Apotek 

Manajemen 

Billing 

Rekam 

Medik 

1 

Sistem Informasi 

Manajemen Klinik 
Bersalin Nurani 

Godean Sleman 

Yogyakarta 
/Galouh Maya 

(Liasarie  / 2017) 

 
 V V  V 

2 

Sistem Informasi 

Manajemen pada 
rumah sakit khusus 

paru-paru 

Palembang/ 
Muhamad 

Kurniawan (Akbar/ 

2013) 

 
    V 

3 

Fitur dalam Tugas 
akhir Klinik 

Harapan Bunda 
V 

V V V V V 
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BAB III 

METODOLOGI 

Sistem Informasi Klinik Harapan Bunda ini dibangun menggunakan metode waterfall 

1dalam pengembangan perangkat lunak sistemnya.Hal ini dikarenakan pengembangan sistem 

menggunakan pendekatan secara sistematis dan dilakukan secara bertahap. 

3.1 Pengumpulan Data 

3.1.1 Kajian Dokumen 

Dalam tahapan kajian dokumen di Klinik Bersalin Harapan Bunda terdapat dokumen 

yang dikaji, diantaranya: 

1. Dokumen Registrasi Pasien Klinik Harapan Bunda 

2. Dokumen Rawat Jalan Klinik Harapan Bunda 

 Dalam dokumen registrasi terdapat informasi tentang profil pasien meliputi : Id, 

Nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, no telp, gol darah. Untuk dokumen rawat jalan 

terdapat nama pasien, no. rekam medis, nama dokter, tanggal periksa, dan  informasi tindakan 

yang biasa dilakukan dokter saat pasien sedang melakukan rawat jalan. 

3.1.2 Studi Literatur 

 Metode pengumpulan data selanjutnya menggunakan studi literatur yang 

bertujuan sebagai landasan teori dan referensi dari tugas akhir yang dilakukan. Studi literatur 

dalam tugas akhir ini diperoleh dari buku, penelitian sejenis, dan Internet. Pokok bahasan 

dalam studi literatur yang digunakan sebagai landasan teori adalah teori tentang sistem 

informasi, aktivitas pengembangan sistem informasi, tujuan utama pembangunan/ 

pengembangan sistem informasi, pengertian sistem informasi kesehatan, pengertian klinik 

dan jenis klinik. 

 

3.1.3 Wawancara 

 Selain kajian dokumen dan studi literature, metode pengumpulan data juga 

dilakukan melalui tahap wawancara. Wawancara dilakukan dalam 1 hari pada tanggal 5 Juni 

2017. Bertempat di Klinik Harapan Bunda dengan narasumber Riswati amd,keb, selaku 

pemilik Klinik Harapan Bunda. Wawancara berikutnya dengan narasumber kedua yakni 

dr.Friza,Spog pada tanggal 5 Juli 2017 sebagai manajer utama di klinik Harapan Bunda. 

Wawancara yang telah dilakukan menghasilkan beberapa informasi diantaranya pendaftaran 

pasien dilakukan secara manual, para dokter masih menuliskan isi rekam medis di atas kertas 
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lalu disimpan kembali di rak yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan rawan terjadinya 

kehilangan ataupun redudansi data. Dari hasil observasi maka perlunya suatu sistem untuk 

mengurangi resiko kehilangan data. Kegiatan wawancara dapat dilihat pada gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 wawancara dengan manajer Klinik Harapan Bunda 

3.2 Analisis Proses Bisnis 

Proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas yang terjadi pada sistem yang saling 

berhubungan. Proses bisnis diharapkan memudahkan pengguna untuk memahami proses-

proses yang terjadi dalam sistem.   

3.2.1 Proses Bisnis Yang Berjalan 

Pada proses bisnis yang ada saat ini di Klinik harapan Bunda belum menggunakan 

sistem informasi. Pendataan pasien secara manual, dengan fasilitas kartu berobat dari Klinik. 

Sedangkan pencatatan rekam medis secara manual dengan  formulir rekam medis secara 

manual dengan formulir rekam medis pasien yang ada, kemudian data lengkap disimpan pada 

arsip klinik.  Pendataan rawat jalan dilakukan dengan mencatat seluruh data pada buku lalu 

disimpan pada arsip klinik. 

 

 

 

 

 

a. Proses Registrasi dan Update data 



11 

 

 

Gambar 3.2 Proses Registrasi dan Update data 

Proses bisnis registrasi dan update data pasien pada gambar 3.2 yang berjalan di Klinik 

Harapan Bunda adalah sebagai berikut : 

1. Pasien melakukan pendaftaran kepada petugas di klinik Harapan Bunda. 

2. Pasien mendapatkan kartu berobat 

3. Pasien dapat mengubah data pasien dengan menghubungi petugas di klinik Harapan 

Bunda, petugas klinik melakukan pencarian data dan update data pasien kemudian 

petugas menyimpan berkas pasien kembali. 

4.  Pasien yang terdaftar dapat melakukan pemeriksaan. 

 

b. Proses Rekam Medis Rawat Jalan 

Pasien

Kartu berobat

petugas

dokter

Arsip 

Rekam Medis

memberikan

menerima

Mencari rekam medis 

pasien

menyimpan

- Periksa awal

- Memilih poli

Memberikan data 

rekam medis
Periksa 

lanjut

Mengisi dan menyerahkan

Data rekam medis

 
Gambar 3.3 Proses Bisnis Rawat Jalan 
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Proses bisnis rawat jalan pasien pada gambar 3.3 yang berjalan di Klinik Harapan 

Bunda adalah sebagai berikut : 

1. Pasien menyerahkan kartu berobat yang sudah didapatkan pada saat pendaftaran 

kepada petugas Klinik. 

2. Pasien mendaftarkan diri dan memilih poli yang dituju  

3. Petugas Klinik melakukan pencarian data rekam medis pasien sebelum sebelumnya 

yang disimpan pada rak arsip.  

4. Petugas memberikan rekam medis sebelumnya kepada dokter yang akan melakukan 

pemeriksaan.  

5. Dokter melakukan pemeriksaan pasien.  

6. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter kemudian mengisi rekam medis pasien sesuai 

dengan hasil pemeriksaan. 

7. Pasien yang sudah melakukan pemeriksaan dokter ditindaklanjuti berdasarkan saran 

dokter yang ada pada rekam medis, seperti pemberian obat atau rujukan langsung.  

8. Hasil rekam medis pasien yang sudah diisikan dokter disimpan kembali  

dipenyimpanan arsip. 

3.2.2 Proses Bisnis Yang Berjalan Menggunakan Sistem Informasi 

Proses bisnis yang akan dijalankan oleh klinik memiliki perberdaan dengan proses 

bisnis yang berjalan sebelumnya. Pada proses bisnis yang akan dijalankan nantinya, proses 

pendataan pasien, rekam medis, rawat jalan serta tebus obat menjadi satu dalam sebuah 

sistem yaitu Sistem Informasi Manajemen Klinik. Pada proses bisnis yang akan dijalankan, 

kelola maupun penyimapanan data dibantu oleh SIM Klinik. Sehingga memberi kemudahan 

bagi pengguna untuk melihat kembali data yang ada maupun melakukan perubahan data. 

a. Proses bisnis registrasi dan penyimpanan data pasien 

Pasien

pendaftaran Simpan data

pemeriksaan

A

petugas
SIM

Update data

 

Gambar 3.4 Proses Bisnis Registrasi pasien yang akan dijalankan 
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Proses bisnis pendataan pasien yang akan dijalankan di Klinik Harapan Bunda seperti 

gambar 3.4 adalah sebagai berikut:  

 

1. Pasien melakukan pendaftaran dengan dibantu oleh peugas Klinik, dengan 

memberikan informasi data diri pasien, kemudian data pasien dimasukkan dan 

disimpan kedalam SIM Klinik. 

2. Pasien melakukan pemeriksaan lanjutan. 

b. Proses Bisnis Pendataan Rekam Medis dan Rawat Jalan 

Pasien

pendaftaran

Simpan data

petugas

SIM

Update data

dokter

Melakukan 

pemeriksaan Data pasien

Rekam medis

resep

 

Gambar 3.5 Proses Bisnis rekam medis dan rawat jalan yang akan dijalankan 

Proses bisnis rekam medis dan rawat jalan yang akan dijalankan di Klinik Harapan 

Bunda seperti gambar 3.5 adalah sebagai berikut:  

1. Pasien melakukan pendaftaran ke petugas di klinik 

2. Petugas mendaftarkan pasien ke dokter praktek 

3. Pasien melakukan pemeriksaan ke dokter 

4. Dokter melakukan pemeriksaan dan memasukkan data rekam medis 

5. Petugas menerima data billing dari sistem terkait pelayanan kesehatan yang diterima 

pasien. 

6. Pasien kembali ke petugas untuk membayar tagihan pembayaran. 

3.3 Hasil Analisis 

Hasil dari analisis kebutuhan memberikan gambaran tentang pembuatan suatu 

sistem. Secara umum Sistem Informasi Manajemen Klinik Harapan Bunda yang akan dibuat 

merupakan sistem yang dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai pasien, 

rawat jalan, dan bagian farmasi. 
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3.3.1 Analisis Kebutuhan Input (masukan) 

Berdasarkan analisis kebutuhan sistem, maka secara garis besar sistem yang akan 

dibuat terdiri dari:  

1. Form login. 

2. Data admin  

3. Data dokter 

4. Data poli 

5. Data pasien. 

6. Data periksa. 

7. Data obat 

8. Data rawat jalan.  

9. Data apoteker. 

10. Data petugas 

3.3.2 Analisis Kebutuhan Proses 

Setelah menentukan kebutuhan masukan, langkah selanjutnya yaitu melakukan 

analisa kebutuhan proses, kebutuhan proses dalam sistem informasi manajemen klinik 

Harapan Bunda sebagai berikut :u 

1. Pengelolaan data user/ admin 

2. Pengelolaan data registrasi  

3. Pengelolaan data pasien  

4. Pengelolaan data rawat jalan.  

5. Pengelolaan manajemen apotek/ farmasi.  

6. Pengelolaan manajemen petugas. 

7. Proses lihat rekam medis 

8. Proses lihat data apotek 

9. Proses llihat data pasien 

10. Proses lihat data dokter 

3.3.3 Analisis Kebutuhan Output (Keluaran) 

Kebutuhan keluaran yang nantinya akan dihasilkan oleh sistem informasi manajemen 

klinik Harapan Bunda adalah : 

1. Informasi data user/admin 
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2. Informasi data registrasi 

3. Informasi data pasien  

4. Informasi data rawat jalan.  

5. Informasi manajemen apotek/ farmasi.  

6. Informasi manajemen administrasi 

7. Informasi proses lihat rekam medis 

8. Informasi proses lihat data apotek 

9. Informasi proses llihat data pasien 

10. Informasi proses lihat data dokter 

3.4 Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras 

3.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

perangkat keras dalam menujang pembuatan dan pengoperasian sistem. Adapun 

kebutuhan minimal hardware yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah sebagai 

berikut : 

Motherboard  : VIAP4M 

Processor  : Intel Celeron 2.13 GHz 

RAM   : Visipro DDR 1024 MB PC 3200 

Monitor  : DVD RW LG 20x 

Stabilizer  : Diamond 

Mouse   : Alltronix 

Keyboard  : Sturdy 

3.4.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pembuatan dan pengoperasian 

sistem informasi manajemen klinik adalah:  

a. Sistem Operasi. 

b. XAMPP. 

c. Text Editor. 

d. Web Editor. 

e. Web Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, dll).  
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3.5 Perancangan dan Pembuatan Sistem 

3.5.1 Perancangan Use Case Diagram 

Dalam  Use Case Diagram  untuk  Sistem Informasi Manajemen Klinik Harapan Bunda 

terdapat 4 aktor yakni admin, petugas, dokter dan apoteker. Masing-masing aktor dapat 

melakukan interaksi terhadap sistem. Use case diagram sistem informasi manajemen Klinik 

Harapan Bunda dapat dilihat pada Gambar 3.6 hingga gambar 3.9. 

dokter

edit

profile

Manajemen

Data periksa

input

resep

login

<include>

<include>

Manajemen

Rekam 

medik

<include>

Lihat profile 

pasien

<include>

<include>

 

Gambar 3.6 Use Case Diagram dokter 

Pada gambar 3.6 menunjukkan kegiatan dokter dalam sistem Klinik Harapan Bunda 

yakni dokter dapat mengedit profile, manajemen periksa mulai dari melihat data yang periksa 

hari ini hingga yang telah melakukan periksa, dokter juga dapat melakukan input data resep. 

Dokter juga dapat melihat profile pasien yang diperiksa. 
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petugas

Manajemen

Pendaftaran 

pasien 

kunjungan

Manajemen

Riwayat 

periksa

Manajemen

profile

Manajemen

billing

login

<include>

<include>

<include>

<include>

Manejemen

Pendafataran 

pasien baru

<include>

 

 Gambar 3.7 Use Case Diagram petugas 

Pada gambar 3.7 menunjukkan kegiatan petugas dalam sistem Klinik Harapan Bunda 

yakni : 

1. Edit profile : petugas dapat mengedit data profile dan mengganti username dan 

password 

2. Manajemen pendaftaran pasien baru : petugas dapat mendaftarkan pasien baru ke 

dalam sistem. 

3. Manajemen pendaftaran pasien kunjungan : petugas dapat mendaftarkan pasien 

terdaftar dalam sistem untuk mendaftar periksa ke poli dan dokter yang dituju 

4. Manajemen Riwayat Periksa : petugas dapat mencetakkan kembali biaya tagihan 

setelah periksa 
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apoteker

Manajemen

obat

Manajemen

profile

Manajemen

Tebus 

resep

login

<include>

<include>

<include>

 

Gambar 3.8 Use Case Diagram Apoteker 

 

Pada gambar 3.8 menunjukkan kegiatan apoteker dalam sistem Klinik Harapan Bunda 

yakni : 

1. manajemen profile : Apoteker dapat mengedit data profile dan mengganti username 

dan password 

2. Manajemen obat : apoteker dapat melakukan manajemen data obat 

3. Manajemen tebus obat : apoteker dapat melayani pasien yang menebus obat setalah 

periksa ke dokter 

 

admin

Manajemen

Data 

petugas

Manajemen

Data poli

Manajemen

Data poli 

dokter

Manajemen

Data dokter

login

<include>

<include>

<include>

Manajemen

Data penyakit

<include>

Manajemen

Data periksa

<include>

 

Gambar 3.9 Use Case Diagram Admin 
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Pada gambar 3.9 menunjukkan kegiatan admin dalam sistem Klinik Harapan Bunda 

yakni : 

1. Manajemen data petugas : admin dapat melakukan pengolahan data petugas yang 

dapat login dan dapat menambahkan user level admin 

2. Manajemen data poli : admin dapat melakukan manjemen data poli 

3. Manajemen data dokter : admin dapat melakukan manejeman data dokter 

4. Manjemen data poli dokter : admin dapat melakukan pemetaan dokter ke poli yang 

terdaftar 

5. Manajemen data penyakit : admin dapat melakukan manejemen master data 

penyakit  

6. Manajemen data periksa : admin dapat menambahkan data master periksa 

tambahan yang ada di Klinik Harapan Bunda 

3.5.2 Perancangan Activity Diagram 

A. Activity Diagram Dokter 

1. Dokter edit profile 

Diagram ini menggambarkan aliran aktifitas dokter dalam mengelola data profile. 

Dalam diagram ini dokter dapat merubah data profile. Diagram dapat dilihat pada gambar 

3.10. 

login

Tampil profile

Edit data 

profile

Input 

nama

Input 

No KTP

Input 

Jenis Kelamin
Input 

alamat

Input 

Tgl lahir

Input 

No telp

Input 

Gol darah

Input 

username

Input 

password

Input 

email

Input 

foto

simpan

 
Gambar 3.10 Activity Diagram edit profile dokter 
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2. Dokter manajemen rekam medik 

Diagram ini menggambarkan aliran aktifitas dokter dalam mengelola data rekam medik. 

Dalam diagram ini dapat menginputkan, mengedit dan menghapus data. Diagram dapat 

dilihat pada gambar 3.11. 

 

login

Tampil menu 

rekam medis

Form tambah

Input 

Tanggal rekam

medik

Input 

keterangan

simpan

Tampil 

halaman 

utama

edit hapus

Input id 

resep

 
Gambar 3.11 Activity Diagram manajemen data rekam medik 

 

 

3. Dokter manajemen resep 

Diagram ini menggambarkan aliran aktifitas dokter dalam mengelola data resep. 

Dalam diagram ini dapat menginputkan, mengedit dan menghapus data. Diagram dapat 

dilihat pada gambar 3.12. 
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login

Tampil menu 

resep

Form tambah

Input 

Tanggal resep

Input 

keterangan

simpan

Tampil 

halaman 

utama

edit hapus

Input id 

resep

 
Gambar 3.12 Activity Diagram manajemen data resep 

 

4. Dokter manajemen Data periksa 

Diagram ini menggambarkan aliran aktifitas dokter dalam mengelola data periksa. 

Dalam diagram ini dapat menginputkan dan mengedit data. Diagram dapat dilihat pada 

gambar 3.13. 

 

login

Tampil menu 

periksa

Form tambah

Input 

tindakan

Input 

anmnesis

simpan

Tampil 

halaman 

utama

edit

Input 

keterangan

 
 

Gambar 3.13 Activity Diagram manajemen data periksa 
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B. Activity Diagram Apoteker 

1. Apoteker manajemen data profile 

Diagram ini menggambarkan aliran aktifitas apoteker dalam mengelola data profile. 

Dalam diagram ini apoteker dapat merubah data profile. Diagram dapat dilihat pada gambar 

3.14. 

login

Tampil profile

Edit data 

profile

Input 

nama

Input 

Nip apoteker

Input 

Jenis Kelamin
Input 

alamat

Input 

Tgl lahir

Input 

No telp

Input 

username

Input 

password

Input 

email

Input 

foto

simpan

 
Gambar 3.14 Activity Diagram manajemen data profile apoteker 

 

 

2. Apoteker manajemen obat 

Diagram ini menggambarkan aliran aktifitas apoteker dalam mengelola data obat. 

Dalam diagram ini dapat menginputkan, mengedit dan menghapus data. Diagram dapat 

dilihat pada gambar 3.15. 

 

login

Tampil menu 

obat

Form tambah

Input 

Keterangan
Input nama 

simpan

Tampil 

halaman 

utama

edit hapus

Input id Input 

Ket stok

 
Gambar 3.15 Activity Diagram manajemen data obat 
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3. Apoteker manajemen tebus resep 

Diagram ini menggambarkan aliran aktifitas apoteker dalam mengelola data tebus 

resep. Dalam diagram ini dapat menginputkan dan mengedit. Diagram dapat dilihat pada 

gambar 3.16. 

 

login

Tampil menu 

tebus resep

Form tambah

Input 

Total harga
Input tanggal 

simpan

Tampil 

halaman 

utama

edit

Input id 

resep
Input 

Id apoteker

 
Gambar 3.16 Activity Diagram manajemen data tebus resep 

C. Activity Diagram Petugas 

1. Petugas manajemen data profile 

Diagram ini menggambarkan aliran aktifitas petugas dalam mengelola data profile. 

Dalam diagram ini dapat merubah data profile. Diagram dapat dilihat pada gambar 3.17. 

 

login

Tampil profile

Edit data 

profile

Input 

nama

Input 

Jenis Kelamin
Input 

alamat

Input 

Tgl lahir

Input 

No telp

Input 

username

Input 

password

Input 

email

Input 

foto

simpan

Gambar 3.17 Activity Diagram manajemen data profile petugas 
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2. Petugas manajemen biling 

Diagram ini menggambarkan aliran aktifitas petugas dalam mengelola data biling. 

Dalam diagram ini dapat menginputkan dan mengedit. Diagram dapat dilihat pada gambar 

3.18. 

 

login

Tampil menu 

billing

Form tambah

Input 

Total harga

simpan

Tampil 

halaman 

utama

edit

Input id 

pendaftaran
Input 

Id apoteker

hapus

 
Gambar 3.18 Activity Diagram manajemen data biling 

 

3. Petugas manajemen data pendaftaran pasien kunjungan 

Diagram ini menggambarkan aliran aktifitas petugas dalam mengelola data rawat 

jalan. Dalam diagram ini dapat menginputkan dan mengedit. Diagram dapat dilihat pada 

gambar 3.19. 

 

login

Tampil menu 

rawat jalan

Form tambah

Input 

Dokter poli

Input id 

pendaftaran

simpan

Tampil 

halaman 

utama

edit

Input id

pasien

hapus

 
 

Gambar 3.19 Activity Diagram manajemen data pendaftaran pasien kunjungan 
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3.5.3 Perancangan Basisdata 

  Basisdata merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan  suatu sistem 

sebagai tempat penyimpanan data. Pembuatan sistem informasi manajemen Klinik Harapan 

Bunda ini menggunakan basis data MySQL.Berikut gambar relasi antar tabel yang ada di 

sistem informasi manajemen Klinik Harapan Bunda dapat dilihat pada gambar 3.20. 

Dokter

Id_dokter int(11)

Nip_dokter varchar(50)

Nama_dokter varchar(100)

Jk_dokter enum(‘L’,’P’)

Alamat_dokter varchar(100)

No_telp_dokter varchar(15)

Username varchar(50)

Password varchar(50)

Email varchar(50)

Foto_dokter text

Id_sp int(11)

Spesialis_dokter

Id_sp int(11)

Nama_sp varchar(50)

Keterangan varchar(50)

pasien

Id_pasien int(11)

Nama_pasien varchar(100)

No_KTP varchar(20)

Jk_pasien enum(‘L’,’P’)

Alamat_pasien varchar(100)

Tgl_lahir date()

No_telp_pasien varchar(15)

Gol_darah varchar(10)

Email varchar(50)

Foto_pasien text

apoteker

Id_apoteker int(11)

Nip_apoteker varchar(50)

Nama_apoteker varchar(50)

Jk_apoteker enum(‘l’,’p’)

Alamat_apoteker varchar(100)

Tgl_lahir date()

No_telp_apoteker varchar(50)

Username varchar(50)

Password varchar(50)

Email varchar(50)

Foto_apoteker text

petugas

Id_petugas int(11)

Nama_petugas varchar(100)

Jk_petugas enum(‘L’,’P’)

Alamat_petugas varchar(100)

Tgl_lahir date()

No_telp_petugasvarchar(15)

Username varchar(50)

Password varchar(50)

Email varchar(50)

Foto_petugas text

Level enum(‘admin’,’petugas’)

Rawat_jalan

Id_rj int(11)

Id_pendaftaran int(11)

Id_rm int(11) Rekam_medis

Id_rm int(11)

Tanggal_rm date()

Keterangan text(11)

Anamnesis text()

Tindakan text()

Id_resep int(11)

Pendaftaran

Id_pendaftaran int(11)

Tgl_pesan date()

Tgl_periksa date()

Id_pasien int(11)

Id_dp int(11)

No_urut int(11)

Id_petugas int(11)

periksa

Id_periksa int(11)

Nama_periksa varchar(100)

Harga int(11)

penyakit

Id_penyakit int(11)

nama_penyakit varchar(100)

rm_periksa

Id_rm int(11)

Id_periksa  int(11)

Hasil_periksa text()

rm_penyakit

Id_rm int(11)

Id_penyakit  int(11)

obat

Id_obat int(11)

Nama_obat varchar(50)

Keterangan text()

Ket_stok enum(‘ada’,’habis’)

Harga int(10)

resep

Id_resep int(11)

Tgl_resep date()

Obat_luar text()

Keterangan text()

Resep_obat

Id_resep int(11)

Id_obat int(11)

Tebus_resep

Id_tebus_resep int(11)

Id_resep  int(11)

Tgl_tebus  date()

Total_harga int(11)

Id_apoteker int(11)

billing

Id_billing int(11)

Id_pendaftaran int(11)

Total int(11)

Id_petugas int(11)

poli

Id_poli int(11)

Nama_poli varchar(100)

keterangan text

Poli_dokter

Id_pd int(11)

Id_poli int(11)

Id_dokter int(11)

 

 Gambar 3.20 Relasi tabel 

A. Tabel Pasien 

Tabel ini berisikan data-data pasien ke dalam sistem. Tabel pasien dapat dilihat pada 

tabel 3.1 

Tabel 3.1 Tabel pasien 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_pasien int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

digunakan menyimpan  id 
pasien 

Nama_pasien varchar(100) Not null 

Digunakan menyimpan 
nama pasien 

No_KTP varchar(20) Digunakan menyimpan no 
KTP 

Jk_pasien   enum(‘L’,’P’) Not null 
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Digunakan menyimpan 
jenis kelamin 

Alamat_pasien varchar(100) Not null 

Digunakan menyimpan 
alamat pasien 

Tgl_lahir date() Not null 

Digunakan menyimpan 
tanggal lahir pasien 

No_telp_pasien varchar(15) Digunakan menyimpan no 
telp pasien 

Gol_darah  varchar(10) Digunakan menyimpan 

jenis golongan darah 
pasien 

Email varchar(50) Not null 

Digunakan menyimpan 
mail pasien 

Foto_pasien Text Not null 

Digunakan menyimpan 

Foto pasien 

 

B. Tabel Dokter 

Table ini dibuat untuk input data dokter dan dapat menampilkan data  dokter yang 

ada. Tabel dokter dapat dilihat pada table 3.2. 

Tabel 3.2 Tabel dokter 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_dokter   int(11) auto_increment  
not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 

dokter 

Nip_dokter varchar(50) not null, 

Digunakan menyimpan no 

induk pegawai dokter 

Nama_dokter varchar(100) not null, 
Digunakan menyimpan 

nama dokter 

Jk_dokter   enum(‘L’,’P’) not null, 

Digunakan menyimpan 
jenis kelamin dokter  

Alamat_dokter varchar(100) not null 

Digunakan menyimpan 
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alamat dokter 

No_telp_dokter varchar(15) Digunakan menyimpan no 
telp dokter 

Username varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan 
username 

Password varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan 
password dokter 

Email varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan 
email 

Foto_dokter  Text() not null 

Digunakan menyimpan 
foto dokter 

Id_sp int(11) Foreign key 

Digunakan menyimpan id 
spesialis dokter 

 

C. Tabel  Spesialis_Dokter 

Table ini dibuat untuk input data spesial dokter. Tabel spesialis dokter dapat dilihat 

pada table 3.3. 

Tabel 3.3 Tabel Spesialis dokter 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_sp  int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
spesialis 

Nama_sp varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan 
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nama spesialis 

Keterangan varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan 
keterangan spesialis 

 

 

D. Tabel Petugas 

Table ini dibuat untuk input data petugas yang ada yakni admin dan petugas. Tabel 

petugas dapat dilihat pada table 3.4. 

Tabel 3.4 Tabel Petugas 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_petugas  int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
petugas 

Nama_petugas varchar(100) not null 

Digunakan menyimpan 
nama petugas 

Jk_petugas  enum(‘L’,’P’) not null 

Digunakan menyimpan 
jenis kelamin petugas 

Alamat_petugas varchar(100) not null 

Digunakan menyimpan 
alamat petugas 

Tgl_lahir date() not null 

Digunakan menyimpan 
tanggal lahir 

No_telp_petugas varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan no 
telp petugas 

Username varchar(50) 

 

not null 
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Digunakan menyimpan 
username untuk login 

Password varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan 
password untuk login 

Email varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan 
email petugas 

Foto_petugas Text 

 

not null 

Digunakan menyimpan 
foto petugas 

Level enum(‘admin’,’petugas’) 
 

not null 

Digunakan menyimpan 
level user petugas 

 

E. Tabel Apoteker 

Table ini dibuat untuk input data apoteker. Tabel apoteker dapat dilihat pada table 3.5. 

Tabel 3.5 Tabel Apoteker 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_apoteker int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
apoteker 

Nip_apoteker varchar(50) Digunakan menyimpan no 
induk pegawai apoteker 

Nama_apoteker varchar(50) Digunakan menyimpan 
nama apoteker 

Jk_apoteker  enum(‘L’,’P’) not null 

Digunakan menyimpan 
jenis kelamin 

Alamat_apoteker varchar(100) not null 

Digunakan menyimpan 
alamat apoteker 
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Tgl_lahir date() not null 

Digunakan menyimpan 
tanggal lahir apoteker 

No_telp_apoteker varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan no 
telp apoteker  

Username   varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan 
username untuk login 

Password  varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan 
password untuk login  

Email varchar(50) not null 

Digunakan menyimpan 
email apoteker 

Foto_apoteker Text 

 

not null 

Digunakan menyimpan 
foto apoteker 

 

F. Tabel  pendaftaran 

Table ini dibuat untuk input data pendaftaran pasien. Tabel pendaftaran dapat dilihat 

pada table 3.6. 

Tabel 3.6 Tabel pendaftaran 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_pendaftaran int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
pendaftaran periksa 

Tgl_pesan date() not null  

Digunakan menyimpan tgl 
daftar periksa 

Tgl_periksa date() not null  

Digunakan menyimpan tgl 
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periksa 

Id_pasien int(11) Foreign key 

Digunakan menyimpan id 
pasien yang periksa 

Id_dp int(11) Foreign key 

No_urut int(11) Digunakan menyimpan no 
urut periksa 

Id_petugas int(11) Foreign key 

Digunakan menyimpan id 
petugas yang melayani 

 

G. Tabel Penyakit 

Table ini dibuat untuk input data master penyakit yang ada. Tabel penyakit dapat dilihat 

pada table 3.7. 

Tabel 3.7 Tabel penyakit 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_penyakit  int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan  id penyakit 

Nama_penyakit varchar(100) not null 

Digunakan menyimpan  nama penyakit 

H. Tabel Rawat Jalan 

Table ini dibuat untuk input data riwayat rawat jalan yang ada. Tabel rawat jalan dapat 

dilihat pada table 3.8. 

Tabel 3.8 Tabel rawat_jalan 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_rj int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
rawat jalan 
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Id_pendaftaran int(11) Foreign key 

Digunakan menyimpan id 
pendaftaran 

Id_rm int(11) Foreign Key 

Digunakan menyimpan id 
rekam medis 

 

I. Tabel Rekam Medis 

Table ini dibuat untuk input data rekam medis yang ada. Tabel rekam medis dapat dilihat 

pada table 3.10. 

Tabel 3.10 Tabel rekam_medis 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_rm int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
rekam medis 

Tanggal_rm date() not null 

Digunakan menyimpan 
tanggal rekam medis 

Keterangan Text Digunakan menyimpan 
keterangan 

Anamnesis Text Digunakan menyimpan 

Data anamnesis 

Tindakan  Text Digunakan menyimpan 
data tindakan dokter 

Id_resep int(11) Digunakan menyimpan id 
resep 
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J. Tabel RM_Penyakit 

Table ini dibuat untuk input data penyakit setiap rekam medis yang ada. Tabel 

RM_Penyakit dapat dilihat pada table 3.11. 

Tabel 3.11 Tabel RM_Penyakit 

 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_rm int(11) auto_increment  

not null  

foreign key 

Digunakan menyimpan id 
rekam medis 

Id_penyakit Int(11) Foreign key 

Digunakan menyimpan id 
penyakit 

 

K. Tabel Periksa 

Table ini dibuat untuk input data periksa yang ada. Tabel periksa dapat dilihat pada table 

3.12. 

Tabel 3.12 Tabel Periksa 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_periksa int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
periksa tambahan 

Nama_periksa Varchar(100) Null 

Digunakan menyimpan 
nama periksa tambahan 

Harga Int(11) Not null 

Digunakan menyimpan 
harga periksa 
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L. Tabel RM_periksa 

Table ini dibuat untuk input data periksa setiap rekam medis yang ada. Tabel 

RM_Periksa dapat dilihat pada table 3.13. 

Tabel 3.13 Tabel RM_Periksa 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_rm int(11) auto_increment  

not null  

foreign key 

Digunakan menyimpan id 
rekam medis 

Id_periksa Int(11) Foreign key 

Digunakan menyimpan id 
periksa 

Hasil_periksa Text() Digunakan menyimpan 
hasil periksa 

 

M. Tabel Resep 

Table ini dibuat untuk input data resep yang ada. Tabel resep dapat dilihat pada table 

3.16. 

Tabel 3.16 Tabel Resep 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_resep int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
resep 

Tgl_resep date() Digunakan menyimpan 
tanggal resep 

Obat_luar Text Digunakan menyimpan 
obat luar yang harus di 
beli di luar 

Keterangan text() Digunakan menyimpan 
keterangan resep 
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N. Tabel Obat 

Table ini dibuat untuk input data obat yang ada. Tabel resep dapat dilihat pada table 

3.17. 

Tabel 3.17 Tabel Obat 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_obat int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
obat 

Nama_obat varchar(50) Digunakan menyimpan 
nama obat 

Keterangan text() Digunakan menyimpan 
keterangan 

Ket_stok enum(‘ada’,’habis’) Digunakan menyimpan 
keterangan stok obat 

Harga int(10) Digunakan menyimpan 
harga obat 

 

O. Tabel resep_obat 

Table ini dibuat untuk input data obat pada resep yang ada. Tabel resep_obat dapat 

dilihat pada table 3.18. 

Tabel 3.18 Tabel resep_obat 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_resep int(11) foreign key 

Digunakan menyimpan id 
resep 

Id_obat date() foreign key 

Digunakan menyimpan id 
obat untuk resep 
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P. Tabel Tebus_resep 

Table ini dibuat untuk input data penebusan resep yang ada. Tabel Tebus_resep dapat 

dilihat pada table 3.19. 

Tabel 3.19 Tabel resep_obat 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_tebus_resep int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
tebus resep 

Id_resep int(11) foreign key 

Digunakan menyimpan id 
resep 

Tgl_tebus date() Digunakan menyimpan 

Tanggal tebus resep 

Total_harga  int(11) Digunakan menyimpan 
total harga obat di resep 

Id_apoteker int(11) foreign key 

Digunakan menyimpan id 
apoteker 

 

Q. Tabel Billing 

Table ini dibuat untuk input data pembayaran yang ada. Tabel biling dapat dilihat pada 

table 3.20. 

Tabel 3.20 Tabel biling 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_biling int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
biling 

Id_pendaftaran  Int(11) foreign key 
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Digunakan menyimpan id 
pendaftaran terkait biling 

Total Int(11) Digunakan menyimpan 
total biaya 

Id_petugas Int(11) foreign key 

Digunakan menyimpan id 
petugas 

 

R. Tabel poli 

Table ini dibuat untuk input data poli yang tersedia di klinik. Tabel polidapat dilihat pada 

table 3.21. 

Tabel 3.21 Tabel poli 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_poli int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
poli 

Nama_poli  Varchar(100) Digunakan menyimpan 
nama poli 

Keterangan Text Digunakan menyimpan 
keterangan poli 

 

S. Tabel poli_dokter 

Table ini dibuat untuk input data dokter terdaftar di poli. Tabel poli_dokter dapat 

dilihat pada table 3.22. 

Tabel 3.22 Tabel poli_dokter 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_pd int(11) auto_increment  

not null  

primary key 

Digunakan menyimpan id 
poli dokter 

id_poli  Int(11) foreign key 
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Digunakan menyimpan id 
poli 

Id_dokter Text foreign key 

Digunakan menyimpan id 
dokter 

3.5.4 Perancangan Interface 

Berikut ini adalah perancangan  interface  yang digunakan sebagai dasar pembuatan 

sistem informasi Klinik Harapan Bunda. Terdapat rancangan interface untuk 4 user, yaitu, 

Petugas, Apoteker, Dokter dan Admin. Perancangan interface tersebut sebagai berikut : 

A. Rancangan Interface login 

Halaman Login ini merupakan tampilan yang pertama kali muncul ketika mengakses 

sistem. Terdapat kolom username dan password yang berfungsi  untuk memudahkan 

Admin masuk ke dalam sistem. Rancangan halaman  login Admin dapat dilihat pada 

gambar 3.21. 

 

 
 

Gambar 3.21 Halaman Login 

 

B. Rancangan Interface Dokter 

1. Halaman Dashboard Dokter 

Halaman berikut adalah halaman dashboard dokter, Rancangan Halaman 

dashboard dokter dapat dilihat pada gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 Halaman dashboard dokter 

 

 

2. Halaman Periksa 

Halaman berikut adalah halaman periksa digunakan untuk melihat mengelola data 

periksa pasien pada klinik, Rancangan Halaman periksa dapat dilihat pada gambar 3.23. 

 

 

 

Gambar 3.23 Halaman Periksa 

 

3. Halaman Riwayat Periksa 

Halaman berikut adalah halaman riwayat periksa digunakan untuk melihat mengelola 

data riwayat periksa pasien pada klinik, Rancangan Halaman riwayat periksa dapat dilihat 

pada gambar 3.24. 
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Gambar 3.24 Halaman Riwayat Periksa 

  

4. Halaman Rekam Medis 

Halaman berikut adalah halaman rekam medis digunakan untuk melihat mengelola 

data rekam medis pasien pada klinik, Rancangan Halaman relam medis dapat dilihat pada 

gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Halaman Rekam Medis 

 

 

5. Halaman Resep 

Halaman berikut adalah halaman resep digunakan untuk melihat mengelola data resep 

pasien pada klinik, Rancangan Halaman resep dapat dilihat pada gambar 3.26 
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. 

Gambar 3.26 Halaman Resep 

 

C. Rancangan Interface Petugas 

1. Halaman Dashboard Petugas 

Halaman berikut adalah halaman dashboard petugas, Rancangan Halaman dashboard 

petugas dapat dilihat pada gambar 3.27. 

 

 

Gambar 3.27 Halaman dashboard petugas 

 

 

2. Halaman Pendaftaran 

Halaman berikut adalah halaman pendaftaran pasien digunakan untuk mengisi profile 

pasien, Rancangan Halaman dashboard pasien dapat dilihat pada gambar 3.28. 
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Gambar 3.28 Halaman Pendaftaran Pasien 

3. Halaman Pendaftaran Rawat jalan 

Halaman berikut adalah halaman rawat jalan digunakan untuk melihat mengelola data 

rawat jalan pada klinik, Rancangan Halaman rawat jalan dapat dilihat pada gambar 3.29 

 

 

Gambar 3.29 Halaman Rawat Jalan 
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D. Rancangan Interface Apoteker 

1. Halaman Dashboard Apoteker 

Halaman berikut adalah halaman dashboard apoteker, Rancangan Halaman 

dashboard apoteker dapat dilihat pada gambar 3.30. 

 

Gambar 3.30 Halaman dashboard apoteker 

 

2. Halaman master obat 

Halaman berikut adalah halaman master obat, Rancangan Halaman master obat dapat 

dilihat pada gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31 Halaman master obat 
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3. Halaman tebus obat 

Halaman berikut adalah halaman tebus obat, Halaman tebus obat digunakan utnuk 

mengelola data penambilan obat pasien. Rancangan Halaman tebus obat dapat dilihat pada 

gambar 3.32. 

 

Gambar 3.32 Halaman tebus obat 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Implementasi 

Tahap  implementasi  merupakan  tahap  ketika  Sistem Informasi Klinik Harapan 

Bunda ini  telah  dirancang untuk  dapat  digunakan  di  lapangan  dimana  sistem  ini  

perlukan,  sehingga tahap  implementasi  ini  dapat  diketahui Hasil Implementasi. 

Tahap implementasi pada bab ini merupakan hasil realisasi dari perancangan yang 

telah dibuat kedalam sistem yang sebenarnya. Hal ini untuk memastikan bahwa perangkat 

lunak yang diciptakan sesuai dengan rencana. Adapun tampilan hasil implementasi sebagai 

berikut : apakah  sistem telah  sesuai  dengan tujuan yang diharapkan. 

4.2 Hasil Implementasi 

Tahap implementasi pada bab ini merupakan hasil realisasi dari perancangan yang telah 

dibuat kedalam sistem yang sebenarnya. Hal ini untuk memastikan bahwa perangkat lunak 

yang diciptakan sesuai dengan rencana. Adapun tampilan hasil implementasi sebagai berikut : 

4.2.1 Halaman Login 

Halaman yang digunakan untuk user melakukan login ke dalam sistem informasi 

klinik Harapan Bunda seperti gambar 4.1, mempunyai 3 input, yaitu tabel username 

berguna untuk  memasukkan id login pegawai serta password untuk login setiap pegawai, 

level yaitu untuk memilih level pegawai, petugas,apoteker atau dokter, setelah terisi 

semua dengan benar baru bisa di klik tombol login. 

 

Gambar 4.1 Halaman Login 
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4.2.2 Halaman admin 

Halaman yang digunakan untuk user dengan level admin melakukan pengelolaan data 

dalam sistem informasi Klinik Harapan Bunda. 

4.2.2.1 Dashboard Admin 

Halaman dashboard user dengan level admin melakukan pengelolahan data dalam 

sistem informasi manajemen klinik Harapan Bunda pada gambar 4.2, dimana menu 

admin semua nya bisa mengubah semua data yang terdapat di aplikasi manajemen klinik 

Harapan Bunda. 

 

Gambar 4.2 Dashboard admin 

4.2.2.2 Data Dokter 

Halaman dashboard user dengan level admin melakukan pengelolaan data dokter 

dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda gambar 4.3, dimana seluruh tabel  

berfungsi untuk pengisian seluruh biodata dokter agar terdata di aplikasi, baik dokter baru 

atau dokter yang sudah lama. 

Pada halaman dashboard data dokter terdapat beberapa isian untuk melengkapi 

pendataan dokter di sistem informasi manajemen klinik Harapan Bunda, seperti nama 

dokter, nip dokter, honor tindakan, jenis kelamin, email dan alamat sehingga setiap dokter 

yang terdaftar di klinik Harapan Bunda lebih  terdata. 

 

Gambar 4.3 Data dokter 
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4.2.2.3 Data Poli 

Pada gambar 4.4 merupakan halaman dashboard user pengelolaan data polisistem 

informasi klinik manajeman Harapan Bunda dimana antara lain terdapat :  

1. Poli Kandungan  

2. Poli Gigi 

3. Poli Anak 

 

 

Gambar 4.4 Data Poli 

4.2.2.4 Data Penyakit 

Halaman dashboard user dengan level admin melakukan pengelolaan data penyakit 

pada sistem informasi klinik Harapan Bunda, dimana pada dashboard data penyakit 

admin dapat menambahkan  jenis penyakit apabila terdapat penyakit tambahan pada 

pasien kemudian di input kedalam sistem informasi manajemen Klinik Harapan Bunda. 

 

Gambar 4.5 Data Penyakit 

4.2.2.5 Data Periksa tambahan 

Halaman dashboard user dengan level admin melakukan pengelolaan data periksa 

yang berguna untuk penambahan jenis pemeriksaan terhadap pasien, sehingga jenis 

pemeriksaan terhadap pasien beserta harga nantinya akan terhubung langsung pada biling 

tagihan pasien. 
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Gambar 4.6 Data Periksa 

4.2.2.6 Data Obat 

Halaman dashboard user dengan level admin melakukan pengelolaan data obat yang 

tersedia di Apotek dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, melakukan stok opname 

obat di sistem dan melakukan penambahan data obat terbaru dan data obat lama di sistem.  

 

Gambar 4.7 Data Obat 

 

4.2.2.7 Data petugas 

Halaman dashboard user dengan level admin melakukan pengelolaan data user 

petugas dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, pada halaman dashboard data petugas 

terdapat beberapa isian untuk melengkapi pendataan petugas di sistem informasi manajemen 

klinik Harapan Bunda, seperti nama petugas, jenis kelamin, email, tanggal lahir, nomor 

telepon dan alamat sehingga setiap pegawai yang terdaftar di klinik Harapan Bunda lebih  

terdata. 

 

  Gambar 4.8 Data Petugas 
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4.2.2.8 Data Apoteker 

Halaman dashboard user dengan level admin melakukan pengelolaan data apoteker 

dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, pada halaman dashboard data apoteker 

terdapat beberapa isian untuk melengkapi pendataan apoteker di sistem informasi manajemen 

klinik Harapan Bunda, seperti nama apoteker, nip apoteker, jenis kelamin, email, tanggal 

lahir, nomor telepon dan alamat sehingga setiap apoteker yang terdaftar di klinik Harapan 

Bunda lebih  terdata. 

 

 

Gambar 4.9 Data Apoteker 

4.2.3 Halaman Dokter 

Halaman yang digunakan untuk user dengan level dokter melakukan pengelolaan data 

dalam sistem informasi Klinik Harapan Bunda. 

4.2.3.1 Halaman Periksa 

Halaman yang digunakan untuk user dengan level dokter melakukan pengelolaan data 

periksa dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, halaman untuk melakukan 

pemeriksaan pasien di setiap dashboard dokter, ada tombol periksa untuk menindak lanjuti 

pemeriksaan pasien yang melakukan pendaftaran setiap dokter nya serta ada riwayat periksa 

untuk melihat riwayat periksa data pasien yang melakukan pemeriksaan. 

 

Gambar 4.10Halaman Periksa 
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4.2.3.2 Halaman Riwayat Periksa 

Halaman yang digunakan untuk user dengan level dokter melakukan pengelolaan data 

riwayat periksa dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, menunjukkan daftar riwayat 

periksa setiap pasien yang telah melakukan pemeriksaan ke masing-masing dokter serta bosa 

melihat data pasien dan data periksa pasien seperti ada tombol lihat periksa di dashboard data 

riwayat periksa. 

 

Gambar 4.11Halaman Riwayat Periksa 

4.2.4 Halaman Petugas 

Halaman yang digunakan untuk user dengan level petugas melakukan pengelolaan 

data dalam sistem informasi Klinik Harapan Bunda. 

4.2.4.1 Pendaftaran Pasien 

Halaman yang digunakan untuk user dengan level petugas melakukan pendaftaran 

pasien dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, Pada halaman dashboard data pasien 

terdapat beberapa isian untuk melengkapi pendataan pasien di sistem informasi manajemen 

klinik Harapan Bunda, seperti nama petugas, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon dan 

alamat sehingga setiap pasienyang baru terdaftar di klinik Harapan Bunda lebih  terdata, 

setelah semua form sudah teisi maka data paien baru bisa di simpan. 

 

 

Gambar 4.12Pendaftaran pasien 
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4.2.4.2 Pendaftaran Periksa 

Pada halaman pendaftaran periksa yang digunakan untuk user dengan level petugas 

melakukan pendaftaran periksa dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, petugas 

memilih nama pasien dan memilih poli dokter untuk melakukan pendaftaran, sehingga pasien 

akan dirujuk pada dokter dan poli sesuai dengan kebutuhan pasien, sedangkan tanggal 

langsung terinput otomatis disetiap harinya, setelah terisi sesuai kebutuhan pasien baru lah 

pasien bisa didaftarkan. 

 

Gambar 4.13 Pendaftaran Periksa 

4.2.4.3 Billing 

Pada Halaman yang digunakan untuk user dengan level petugas melakukan Biling 

dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, petugas melakukan pembayaran biling pasien 

setalah melakukan transaksi berobat di klinik, tombol proses berguna untuk memproses 

tagihan pasien, serta tombol print untuk print nota pembayaran pasien.  

 

Gambar 4.14 Biling 

 

 

4.2.4.4 Riwayat Periksa 

Halaman yang digunakan untuk user dengan level petugas melakukan Riwayat 

Periksa dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, untuk melihat riwayat periksa seluruh 

pemeriksaan pasien yang di lakukan di klinik. 
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Gambar 4.15Riwayat Periksa 

4.2.5 Halaman Apoteker 

Halaman yang digunakan untuk user dengan level apoteker melakukan pengelolaan 

data dalam sistem informasi Klinik Harapan Bunda. 

4.2.5.1 Data Obat 

Halaman yang digunakan untuk user dengan level apoteker melakukan pengelolaan 

data obat yg tersedia dalam apotek dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, digunakan 

apoteker untuk penambahan data obat atau penambahan stok obat masih tersedia apa sudah 

tidak ada lagi di apotek, serta menambahkan harga untuk masing-masing obat yang tersedia 

di klinik. 

 

Gambar 4.16 Data Obat 

 

4.2.5.2 Tebus Resep 

Halaman yang digunakan untuk user dengan level apoteker melakukan pengelolaan data 

tebus resep obat yang tersedia dalam apotek dalam sistem informasi klinik Harapan Bunda, 

melakukan transaksi penebusan obat yang di resepkan langsung dari dokter, tombol tebus 

berguna untuk melakukan penebusan obat pasien, serta menginputkan tanggal hari penebusan 

obat. 
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Gambar 4.17 Tebus resep 

 

4.3 Pengujian normal 

4.3.1  Halaman pendaftaran pasien 

Halaman yang menunjukkan hasil dari proses penyimpanan data pasien yang berhasil 

sesuai yang di perlukan untuk menjadi pasien baru Klinik Harapan Bunda dapat dilihat di 

gambar 4.18, melakukan pengisisan biodata pasien terlebih dahulu agar pasien terdata di 

sistem informasi manajemen klinik Harapan Bunda, setelah seluruh data terisi pasien baru 

bisa terdaftar di sistem. 

 

Gambar 4.18 Gambar Menyimpnan Data Pasien Berhasil 

 

4.3.2 Halaman penyimpanan rekam medik 

Pada halaman penyimpanan rekam medik menunjukkan data rekam medik pasien 

telah di simpan pada sistem sebelum melakukan tindakan lanjutan, untuk melakukan 

Spenyimpanan rekam medik seluruh data anamesis, keluhan dan tindakan harus di isi terlebih 

dahulu agar bisa melakukan tindakan lanjuta.  
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Gambar 4.19 Gambar penyimpanan rekam medik 

4.3.3 Halaman penebusan resep 

Pada halaman yang menunjukan proses penebusan resep yaitu adanya notifikasi jika 

rmelakukan penebusan resep di klinik, yang di tangani oleh apoteker untuk melakukan 

penebusan resep obat yang di resepkan oleh dokter 

 

Gambar 4.20 Proses Penebusan resep 

4.3.4  Pembayaran berobat 

Halaman yang menunjukan proses pembayaran atau biling berobat akan hilangnya 

tombol proses jika nota sudah terbayarkan oleh pasien, yang di tangani oleh petugas tombol 

proses itu untuk melakukan proses penebusan biling pembayaran. 
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Gambar 4.21 Proses pembayaran biling 

4.4 Pengujian tidak normal 

4.4.1 Kesalahan username dan password login 

Halaman yang menunjukan proses login yang salah jika username dan password salah 

maka terjadi notifikasi seperti gambar 4.22, yaitu terjadi kesalahan jika nama dan password 

pegawai, apoteker serta dokter salah menginputkan id masing-masing. 

 

Gambar 4.22 Kesalahan login  

4.4.2 Pembuatan data pasien baru 

Halaman pembuatan data pasien baru merupakan halaman dimana pasien mendaftar 

biodata diri secara lengkap, apabila terjadi kesalahan atau biodata yang diisi kurang lengkap 
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maka pendaftaran pasien tidak dapat diinput kedalam sistem informasi manajemen klinik 

Harapan Bunda. 

 

Gambar 4.23 Kekurangan data pendaftaran pasien 

4.4.3 Kekurangan data rekam medik 

Halaman kekurangan data rekam medik data pasien merupakan halaman dimana 

dokter mengisi data rekam medik pasien. Apabila terjadi kesalahan atau rekam medik 

yang diisi kurang lengkap maka data rekam medik pasien tidak dapat diinput kedalam 

sistem informasi manajemen klinik Harapan Bunda. 

 

Gambar 4.24 Kekurangan pengisian data rekam medik 

4.4.4 Pengujian Kinerja Sistem Sesuai dengan Proses Bisnis 

Proses bisnis pendaftaran pasien periksa dalam sistem informasi Klinik Harapan 

Bunda dilakukan oleh petugas klinik. Petugas yang bertanggung jawab dalam mendaftarkan 

pasien untuk periksa terhadap dokter yang dibutuhkan pasien. Apabila pasien yang mau 

daftar belum terdaftar wajib di daftarkan terlebih dahulu agar pasien bisa melakukan 

pemeriksaan melalui form pada gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 Pendaftaran Periksa 

 

 

4.5 Pengujian Kemanan Sistem 

4.5.1 Pengujian proses login admin ke sistem 

Untuk menjaga keamanan sistem, maka untuk setiap user yang akan melakukan akses 

terhadap sistem harus melakukan login terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan peringatan 

ketika user tidak memasukkan username dan password. Jika memasukkan username dan 

password yang tidak dikenali dapat dilihat pada gambar 4.26. 

 
Gambar 4.26 Form login kosong 

 

Gambar 4.27 Pengujian isian data yang tidak sesuai 



58 

 

4.5.2 Pengujian Akses langsung menggunakan URL 

Pengujian keamanan sistem juga dilakukan dengan mencoba mengakses sistem 

melalui url secara langsung tanpa melakukan login terlebih dahulu. Maka akan diperoleh 

peringatan seperti gambar 4.28 di bawah. 

 

Gambar 4.28 Pengujian isian data yang tidak sesuai 

 

4.6 Hasil kuesioner 

Aplikasi sistem informasi Klinik Harapan Bunda yang telah diselesaikan, kemudian 

dilakukan pengujian sistem dengan kuesioner kepada pengguna aplikasi sistem informasi 

klinik Harapan Bunda. Kuesioner dari pengujian sistem dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan metode likert untuk menganalisis kecenderungan terhadap beberapa respon 

dari pengguna. Untuk menghitung kuesioner terlebih dahulu dilakukan penentuan bobot nilai 

pada masing-masing pilihan kuesioner seperti pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Bobot nilai 

Bobot Nilai 

SS (Sangat setuju) 5 

S (Setuju) 4 

CKP (Cukup) 3 

TS (Tidak Setuju) 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 
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Setelah menentukan bobot nilai pada masing-masing pilihan kuesioner seperti pada 

tabel 4.1 setelah itu dapat dilakukan perhitungan bobot nilai dengan menghitung jumlah 

responden pada setiap masing-masing pilihan pernyataan kuisioner seperti pada persamaan 

berikut ini. 

 ..........(1) 

 

Nilai bobot masing-masing pernyataan kuisioner di jumlahkan sehingga mendapatkan 

nilai total bobot skor. Untuk mendapatkan hasil interpretasi, harus diketahui terlebih dahulu 

skor tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut 

: 

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden (Angka Tertinggi 5)  

X = Skor terendah likert x jumlah responden (Angka Terendah 1)  

Jumlah skor tertinggi untuk item sangat setuju ialah 5 x 8 = 40, sedangkan item sangat 

tidak setuju, ialah 1 x 8 = 8, maka penilaian interpretasi responden terhadap media 

pembelajaran tersebut adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Indek 

% sebagai berikut 

 .................................(2) 

 

Pada Tabel 4.2 terdapat nilai katagori persentasi, dari nilai indeks persentase kita 

dapat mengetahui katagori dari masing masing pernyataan tersebut, mulai dari 0 %- 100% 

besar nilai persen indeks yang digunakan untuk memperoleh katagori dengan acuan tabel 

katagori yang terdapat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Persentase Nilai Katagori 

Jawaban Keterangan 

0%  - 19.99% Sangat Tidak Setuju 

20%  - 39.99% Tidak Setuju  

40%  - 59.99% Cukup  

60%  - 79.99% Setuju 

80%  - 100% Sangat Setuju 

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 = 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑋 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 % =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑌
 𝑋 100 
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Keterangan : 

SS : Sangat setuju 

S :  Setuju 

CKP : Cukup 

TS : Cukup 

STS : Sangat Tidak Setuju 

Kolom index % di dapat dari rumus (2), kemudian dari nilai index % didapatkan dari 

kategori yang sesuai dengan tabel 4.2. 

Tabel 4.3 Nilai Indeks Dan Katagori Pernyataan Pada Katagori Kegunaan 

No Pernyataan 
SS S CKP TS STS 

Respond

en 

Index 

% 

 

Kategori 

1 

Aplikasi Sistem 

Manajemen Klinik 
Harapan Bunda 

membuat pengolahan 

data dan pemeriksaan 
pasien lebih efektif 

4 4    8 90 % 
Sangat 
Setuju 

2 

Aplikasi Sistem 

Manajemen Klinik 
Harapan Bunda 

membuat pengolahan 

data dan pemeriksaan 
pasien lebih berguna 

4 4    8 90 % 
Sangat 
Setuju 

3 

Aplikasi Sistem 
Manajemen Klinik 

Harapan Bunda 

membuat semua aktifitas 

pengolahan data dan 
pemeriksaan pasien lebih 
mudah 

4 4    8 90 % 
Sangat 
Setuju 

4 

Aplikasi Sistem 

Manajemen Klinik 

Harapan Bunda 

Menghemat waktu 
pengolahan data dan 
pemeriksaan pasien 

3 5    8 100 % 
Sangat 
Setuju 
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5 

Aplikasi  Sistem 

Manajemen Klinik 

Harapan Bunda 
melakukan apa yang di 
harapkan 

1 4 3   8 75 % Setuju 

 

Tabel 4.4 Nilai Indeks Dan Katagori Pernyataan Pada Katagori Kemudahan penggunaan 

No Pernyataan SS S CKP TS STS 
Respon

den 

Index 

% 
Kategori 

1 
Aplikasi Sistem Manajemen 
Klinik Harapan Bunda mudah 
digunakan 

 7 1   8 77,5 % Setuju 

2 
Aplikasi Sistem Manajemen 
Klinik Harapan Bunda dirasakan 
bermanfaat 

5 1 2   8 87,5 % 
Sangat    
Setuju 

3 
Aplikasi Sistem Manajemen 

Klinik Harapan Bunda bisa 
digunakan setiap saat 

3 4    8 85 % 
Sangat 
Setuju 

4 
Aplikasi Sistem Manajemen 

Klinik Harapan Bunda fiturnya 
mudah dipahami 

1 5 2   8 77,5 % Setuju 

Tabel 4.5 Nilai Indeks Dan Katagori Pernyataan Pada Katagori Kemudahan Dipelajari 

No Pernyataan SS S CKP TS STS 
Respon

den 

Index 

% 
Kategori 

1 
Aplikasi Sistem Manajemen 

Klinik Harapan Bunda mudah 
dipelajari dengan cepat 

 2 6   8 65 % Setuju 

2 

Aplikasi Sistem Manajemen 

Klinik Harapan Bunda mudah 
diingat bagaimana cara 
penggunaannya 

1 4 3   8 75 % Setuju 

3 
Aplikasi Sistem Manajemen 

Klinik Harapan Bunda sangat 
mudah untuk dipelajari 

3 3 2   8 82,5 % 
Sangat 
Setuju 

4 
Saya cepat paham dengan 
kegunaannya 

1 6 1   8 80 % 
Sangat 
Setuju 
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Tabel 4.6 Nilai Indeks Dan Katagori Pernyataan Pada Katagori Kepuasan 

No Pernyataan SS S CKP TS STS 
Respo

nden 
Index % Kategori 

1 

Saya puas dengan 
aplikasi Sistem 

Manajemen Klinik 
Harapan Bunda  

3 2 2   8 72,5 % Setuju 

2 

Saya akan 

merekomendasikan untuk 
mulai memakai aplikasi 

Sistem Manajemen 
Klinik Harapan Bunda  

2 6    8 85 % 
Sangat 
Setuju 

3 

Aplikasi Sistem 

Manajemen Klinik 

Harapan Bunda sangat 
menyenangkan untuk 
digunakan 

1 7    8 97,5 % 
Sangat 
Setuju 

4 

Aplikasi Sistem 

Manajemen Klinik 

Harapan Bunda bekerja 
sesuai apa yang 
diinginkan 

3 5    8 87,5 % 
Sangat 
Setuju 

5 

Saya merasa aplikasi  
Sistem Manajemen 

Klinik Harapan Bunda 

butuh untuk saya miliki 

4 4    8 90 % 
Sangat 
Setuju 
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Dengan menghitung nilai indeks setiap pernyataan didapatkanlah katagori 

kecenderungan interprestasi responden pada sistem informasi Klinik Harapan Bunda, 

sehingga kita dapat menilai kecocokan sistem ini untuk pengguna. 

 

 

Gambar 4.29 Pengujian Sistem Manajemen Klinik Harapan Bunda 

 Berdasarkan analisis dan pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem, maka 

terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi kependudukanyang 

dibangun. 

2.6.1. Kelebihan Sistem 

 Berdasarkan hasil pengujian sistem dengan menggunakan kuesioner maka didapatkan 

beberapa kelebihan dari sistem informasi manajemen Klinik Harapan Bunda, antara lain :  

1. Sistem manajemen Klinik Harapan Bunda mudah untuk digunakan. 

2. Sistem manajemen Klinik Harapan Bunda sangat membantu kinerja. 

3. Sistem manajemen Klinik Harapan Bunda sangat membantu pengolahan data. 

4. Sistem manajemen Klinik Harapan Bunda mengurangi resiko kehilangan data. 

4.6.2. Kekurangan Sistem 

Berdasarkan hasil pengujian sistem dengan menggunakan kuesioner maka didapatkan 

beberapa kelebihan dari sistem informasi manajemen Klinik Harapan Bunda, antara lain :  

1. Sistem manajemen Klinik Harapan Bunda tampilan nya kurang menarik 

2. Membutuhkan bimbingan untuk mengoperasikan sistem manajemen Klinik 

Harapan Bunda. 

3. Sistem manajemen Klinik Harapan Bunda agar bisa digunakan di smart phone. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian serta pembahasan sistem informasi Klinik Harapan Bunda yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

 Telah berhasil membangun sistem informasi manajemen yang dapat menunjang 

proses bisnis di klinik Harapan Bunda dan mempermudah klinik Harapan Bunda dalam 

melakukan proses pendataan data pasien. 

 

5.2 Saran 

Mengingat keterbatasan dalam mengembangkan system manajemen Klinik Harapan 

Bunda, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Diharapkan sistem manajemen Klinik Harapan Bunda bisa dikembangkan untuk  

pengaplikasian pada smart phone. 

2. Menyediakan tutorial penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen Klinik 

Harapan Bunda. 

3. Agar selalu mengembangkan / upgrade sistem informasi manajemen Klinik 

Harapan Bunda. 
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