
  



 
 

1 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Browne dan Wildavsky (dalam jurnal Siska Haryati, dkk: 

2015:131), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan. Sedangkan pengembangan sistem informasi adalah suatu 

aktivitas untuk menyempurnakan sistem atau perangkat lunak yang pernah 

dibuat sebelumnya (Ahmad Fantoni dan Dhany Dwi: 2016:17). 

Institusi rumah sakit selalu mendapat tekanan untuk dapat 

memperbaiki pelayanan medis, mengurangi kesalahan medis, menyediakan 

akses informasi yang tepat waktu, dan pada saat yang sama harus bisa 

memonitor aktifitas pelayanan serta mengendalikan biaya operasional. 

Untuk dapat memenuhi tuntutan ini, rumah sakit harus memiliki sistem 

informasi manajemen (SIM) terintegrasi yang bisa sharing informasi real-

time, tepat dan akurat. Sistem informasi rumah sakit adalah suatu sistem 

yang mengintegrasikan pengumpulan data, pemrosesan, pelaporan dan 

penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan kesehatan melalui manajemen yang lebih baik lagi di 

berbagai level pelayanan kesehatan.  

Rumah Sakit Ernaldi Bahar merupakan Rumah Sakit Jiwa atau 

Rumah Sakit ketergantungan obat. Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini atau yang 

biasa disebut RS ERBA adalah suatu unit kerja yang berada dalam cakupan 

pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Sakit ini berada di Jl. 
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Tembus Terminal Alang-Alang Lebar KM 12 Kota Palembang.Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar ini sudah mempunyai sistem informasi berbasis desktop. 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Gunawan 

S.Kom sebagai koordinasi IT di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, di 

rumah sakit ini sudah mengunakan aplikasi berbasis desktop, bagian yang 

sudah menggunakan aplikasi desktop ini yaitu bagian pendaftaran, kasir, 

rekam medis, dan rawat inap. Penggunaan aplikasi berbasis desktop ini 

masih kurang maksimal karena sistem yang dipakai saat ini memiliki 

banyak kelemahan yaitu jika ada keperluan untuk pengawasan atau dalam 

pengambilan data dan laporan sangat sulit karena belum memiliki akses 

jaringan yang luas dan pengaksesan data dari jarak jauh belum ada sehingga 

untuk pengaksesan data hanya sebatas lingkungan Rumah Sakit saja. Oleh 

karena itu, diperlukanlah pengembangan aplikasi untuk sistem berbasis 

desktop ini sehingga dapat merubah cara-cara lama mereka dalam 

pengolahan data menjadi lebih mudah dan terperinci.   

Implementasi sistem informasi rumah sakit ini menerapkan 

perangkat lunak ke dalam server atau computer, dengan tujuan supaya 

rumah sakit ini dapat beroperasi dengan baik dan lebih efektif melalui 

pengolahan dan pemrosesan data sistem informasi yang lebih efisiensi.  

Implementasi sistem informasi rumah sakit ini menerapkan perangkat 

lunak harus bisa dibaca, ditelusuri, bisa dirawat dan diolah baik dalam 

pengolahan data tagihan atau pembayaran rumah sakit, Farmasi, Rekam 

MediS, Rawat Inap serta laporan data ke pimpinan. 
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Implementasi sistem pada rumah sakit ini menerapkan metode 

prototype, dimana metode ini memberikan ide bagi pembuat maupun 

pemakai tentang bagaimana cara sistem berfungsi, mengidentifikasi semua 

kebutuhan pengguna dan mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar 

tentang program serta melakukan pengujian awal program.  

Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: 

“Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar Palembang”. 

1.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh dua rumusan masalah 

untuk melalukan penelitian yaitu: 

1. Bagaimana implementasi website pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang? 

2. Bagaimana mengembangkan aplikasi pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang? 
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1.3.  Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah sesuai dengan judul 

makaPenulismenentukan batasan masalah. Adapun batasan masalah pada 

penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Implementasi website yang akan  diterapkan pada Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar Palembang yaitu website nantinya akan diuji cobakan 

pada staf Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang serta pelatihan SDM 

setelah website jadi sehingga dapat mengetahui fitur tersebut bisa 

diterapkan. 

2. Pengembangan website pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang 

meliputi:  

a. keluarga atau penangung jawab pasien dapat melihat tagihan 

pembayaran melalui website. 

b. Farmasi meliputi pengambilan obat dan pengadaan obat. 

c. Rekam medis meliputi kunjungan rawat jalan, pelayanan rawat 

inap, kegiatan farmasi atau pengadaan obat, dan penulisan 

pelayanan resep. 

d. Pimpinan dapat melihat laporan perperiode. 

e. Website menyediakan fasilitas pendaftaran online. 

f. Pihak keluarga atau penanggung jawab pasien dapat melihat jumlah 

pembayaran kamar permalam lewat website. 

g. Website menampilkan biodata dokter. 
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h. Website menampilkan informasi seperti jadwal pelayanan, tarif 

kamar, dan fasilitas yang tersedia di sana. 

1.4. Tujuan Penelitian  

1. Implementasi website pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengolahan data 

laporan rumah sakit. 

2. Pengembangan aplikasi dari desktop ke website ini ditujukan dapat 

memberikan dasar pengawasan bagi staf yang mengelolah dalam 

bentuk suatu struktur pengendalian internal di dalam sistem yang 

dikembangkan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Rumah Sakit Ernadi Bahar Palembang 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi dan 

menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada pasien. 

2. Bagi Keluarga Pasien 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu perbaikan pelayanan 

kesehatan untuk meningkatkan kepuasan pasien dan pihak keluarga 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan dan 

wawasan baru yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya 

 



6 
 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian mengenai 

implementasi dan pengembangan sistem informasi Rumah Sakit 

Ernadi Bahar Palembang. 

1.6.2. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Gambaran umum perusahaan terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan 

misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta tugas dan 

wewenang perusahaan. 

1.6.3. BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori pendukung dan hasil 

penelitian terdahulu. 

1.6.4. BAB IV METODE PENELITIAN 

Metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, 

jenis data, teknik pengumpulan data, jenis penelitian, alat dan teknik 

pengujian sistem. 

1.6.5. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan berisi tentang penerapan hasil dan 

pembahasan dengan perencanaan pada bab sebelumnya. 
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1.6.6. BAB VI PENUTUP 

Penutup berisi tentang simpulan yang diperoleh selama perancangan 

dan pembuatan sistem berdasarkan hasil dan pembahasan serta berisi 

saran terkait dengan pengembangan sistem tersebut di masa yang 

akan datang sesuai dengan kebutuhan. 



8 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM   RUMAH SAKIT 

2.1. Profil  Perusahaan 

2.1.1. Sejarah Perusahaan 

  Rumah Sakit Ernaldi Bahar  pada mulanya bernama Rumah 

Sakit Jiwa yang didirikan pada tahun 1920 seperti tertuang 

dalam besluit tgl 21 Mei 1992 No.21 dari  Burgelijke 

Geneeskunding Dienst, kemudian Besluit  No 41 tanggal 25 

Pebruari  1922 tentang personalia yang betugas ditempat itu. Pada 

tahun 1923 dibangun “ Verpleechtehuiz “ ( rumah perawatan ) 

pertama di Indonesia yaitu di Ujung Pandang dan Palembang ; 

untuk di Palembang terletak di Jln. Wirangga Wiro Sentiko yang 

sekarang ditempati oleh Polisi Militer Kodam II Sriwijaya. Pada 

tahun 1942 dipindahkan ke Baturaja  kemudian dipindahkan lagi ke 

Kurungan Nyawa Ogan Komering Ulu (OKU) yang dipimpin oleh 

R.R. Setiardjo. Rumah Sakit Jiwa Palembang mulai dibangun tahun 

1954-1955 dengan nama Rumah Sakit Suka Bangun. 

          Selanjutnya  sesuai perkembangannya Rumah Sakit Jiwa 

Ernaldi Bahar  yang merupakan Unit Pelaksana Tehnis Daerah 

(UPTD)   Provinsi  Sumatera  Selatan  dibentuk  berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2006. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 
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841/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Ernaldi 

Bahar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah (PPK-BLUD) bertahap. Maka sejak tanggal 2 januari 2014 

RS. Ernaldi Bahar menerapkan PPK BLUD Bertahap. Pimpinan 

yang pernah menjabat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi 

Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : 

1. Dr. R Setiardjo Pimpinan RSPD Kurungan Nyawa 

2. Dr. Chasanah Goepito ,SpKJ tahun 1958 – 1978 

3. Dr. Achmad Hardiman,SpKJ,MARS tahun 1978 – 1985 

4. Dr. Jusmansyah Idris ,SpKJ,MM tahun 1985 – 1992 

5. Dr, F Soenarto Boediadi,SpKJ,MM tahun 1992 – 2003 

6. Dr. Nurlaila Atika, MM tahun 2003 – 2005 

7. Dr. H Syahrul Muhamad, MARS tahun 2005 – 2005 

8. Dr. H. Chairil Zaman, MSc tahun 2005 – 2009 

9. Dr. Latifah, SpKJ,M.Kes tahun 2009 – 2012 

10. Dr. Hj. Yumidiansi F, M.Kes Tahun 2012 – sekarang 

 Cakupan pasien rumah sakit Ernaldi Bahar sampai saat ini 

menjangkau tidak hanya di kota Palembang dan Prov. Sumatera 

Selatan tetapi menjangkau dari Provinsi lain, yaitu; Jambi, 

Bengkulu dan Lampung. 
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2.1.2. Visi Dan Misi 

2.1.2.1. Visi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palmbang 

 Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagai pusat rujukan pelayanan 

dan pendidikan kesehatan jiwa yang prima dan berdaya saling 

Nasional  

2.1.2.2.  Misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang 

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa. 

2. Mengembangkan fasilitas pendidikan dan pelatihan kesehtan 

jiwa. 

2.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Rumah Sakit Ernadi Bahar PalembangPalembang 

dapat dilihat pada gambar 2.1  
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Sumber: (Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang) 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
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2.1.4. Tugas Wewenang 

2.1.4.1. Direktur 

 Direktur Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan 

dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan 

umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

uraian diatas, Direktur Rumah Sakit mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum 

dalam meningkatkan usaha promotif, preventif, kuratif, 

rehabilitatif, pusat rujukan, pendidikan dan pelatihan; 

2. Penyusunan rencana teknis operasional pemerintah provinsi 

dalam bidang kesehatan jiwa dan kesehatan umum; 

3. Pelaksanaan pelayanan pendidikan dibidang kesehatan jiwa 

dan kesehatan umum; 

4. Penyediaan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kesehatan jiwa dan umum; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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2.1.4.2. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan 

   Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai tugas 

membantu Direktur Rumah Sakit dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan pelaksanaan administrasi umum, sumber daya 

manusia, keuangan dan pengembangan rumah sakit. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana uraian diatas, Wakil Direktur 

Umum Dan Keuangan mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum 

2. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia 

3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan 

4. Pelaksanaan pengelolaan pengembangan rumah sakit 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.1.4.2.1. Bagian Umum Dan Sumber Daya Manusia 

 

Bagian Umum Dan Sumber Daya Manusia mempunyai 

tugas menyelenggarakan administrasi umum, organisasi dan 

ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan 

rumah sakit serta memberikan pelayanan administrasi kepada 

wakil direktur umum dan keuangan dalam rangka 

pelaksanaan tugasnya. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana uraian di atas. 
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Bagian Umum Dan Sumber Daya Manusia mempunyai 

fungsi: 

1. Penyusunan program dan laporan mengenai kegiatan 

bagian umum dan sumberdaya manusia di lingkungan 

rumah sakit; 

2. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, rumah tangga, 

perlengkapan dan kepegawaian; 

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya : 

a. Subbagian Umum Dan Perlengkapan mempunyai 

tugas melaksanakan urusan rumah tangga, 

pemeliharaan, keamanan dan ketertiban. 

b. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, ekspedisi, 

pengadaan, dan pengelolaan administrasi 

kepegawaian 

2.1.4.2.2. Bagian Keuangan 

                             Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

1. Membantu Wakil Direktur Umum Dan Keuangan dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit; 

2. Melaksanakan perbendaharaan, tata usaha keuangan 

termasuk penyetoran ke kas daerah dan pertanggung 

jawaban keuangan rumah sakit; 
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3.  Melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana uraian di atas, 

Bagian Keuangan memiliki fungsi : 

c. Pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan rumah sakit; 

d.   Pengelolaan anggaran rumah sakit; 

e.    Pengelolaan pertanggung jawaban keuangan rumah 

sakit; 

f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

2.1.4.2.3. Bagian Pengembangan mempunyai tugas : 

1. Membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam 

pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta 

evaluasi semua unsur di lingkungan rumah sakit. 

2. Mengkoordinasi penyelengaraan perencanaan 

pengembangan 

3. rumah sakit, penyusunan anggaran dan evaluasi laporan 

rumah sakit. 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian 

pengembangan mempunyai fungsi : 
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a. Penyusunan perencanaan pengembangan rumah sakit 

b. Penyusunan perencanaan anggaran rumah sakit 

c. Penyusunan evaluasi dan laporan rumah sakit 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai   

dengan tugas dan fungsinya. 

2.1.4.3. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan 

mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan 

dan pengelolaan pelayanan medik Penunjang medik dan 

keperawatan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis rumah sakit. 

2.  Pelaksanaan penyelenggaraan penunjang medis rumah sakit 

3.  Pelaksanaan penyelenggaraan Keperawatan 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

2.1.4.3.1. Bidang pelayanan medik 

Bidang pelayanan medik mempunyai tugas : 

1. Membantu wakil direktur medik dan keperawatan dalam 

pelayanan medik oleh unit pelaksana fungsional; 

2.  Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan medik di rumah sakit; 

Merencanakan kegiatan untuk meningkatkan cakupan 

pelayanan medik; 
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3. Membuat laporan hasil kegiatan bidang pelayanan medik 

kepada direktur rumah sakit; 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.1.4.3.2. Bidang penunjang medik 

Bidang penunjang medik mempunyai tugas membantu 

wakil direktur medik dan keperawatan dalam pengelolaan 

dan pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medik. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana uraian diatas, Bidang 

penunjang medik mempunyai fungsi pengkoordinasian 

seluruh kegiatan dan kebutuhan instalasi yang secara 

langsung dan tidak langsung memperlancar kegiatan 

penunjang medik. 

a. Seksi laboratorium dan farmasi mempunyai tugas 

mengkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi 

laboratorium dan instalasi farmasi. 

b. Seksi gizi dan sarana prasarana mempunyai tugas 

mengkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi gizi dan 

instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit. 
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2.1.4.3.3. Bidang keperawatan 

 

                                 Bidang keperawatan mempunyai tugas : 

1. Membantu wakil direktur medik dan keperawatan dalam 

pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang 

keperawatan; 

2. Mengatur serta mengendalikan kegiatan pelayanan 

keperawatan di rumah sakit; 

3. Memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap 

pelaksanaan asuhan keperawatan secara menyeluruh; 

4. Melakuakan penilaian terhadap kinerja tenaga 

keperawatan (sesuai dengan kebijakan rumah sakit); 

5. Mengkoordinasikan perencanaan, penggunaan dan 

pengawasan logistik keperawatan; 

6. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan, 

khususnya yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan; 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya
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BAB III 

TINJAUAN  PUSTAKA 

3.1. Teori Pendukung 

3.1.1. Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi  

Menurut Browne dan Wildavsky (dalam jurnal Siska Haryati, 

dkk: 2015:131), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan.  

Sedangkan pengembangan sistem informasi adalah suatu 

aktivitas untuk menyempurnakan sistem atau perangkat lunak yang 

pernah dibuat sebelumnya (Ahmad Fantoni dan Dhany Dwi: 

2016:17). 

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa 

implementasi pengembangan sistem informasi adalah suatu aktivitas 

untuk menyempurnakan perangkat lunak yang pernah di buat 

sebelumnya dan saling menyesuai satu sama lain.    

 

3.1.2. Sistem Informasi 

Menurut Khairullah, Dkk (2017), Sistem informasi adalah 

suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar 

tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.  
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Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa 

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang mempertemukan 

kebutuhan dalam pengolahan yang bersifat manejerial untuk dapat 

menyediakan laporan-laporan yang diperlukan. 

 

3.1.3. Website 

Menurut Josi (2016:1), Website atau situs dapat diartikan 

sebagai kumpulan halaman yang menmpilkan informasi data teks, 

data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan 

gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait 

dimana masing-masing dihubungkan dengan jarngan-jaringan 

halaman (hyperlink). 

  Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan website adalah 

halaman informasi yang terhubung melalui jaringan internet yang 

bisa di akses oleh siapa saja yang berisikan dokumen-dokumen 

multimediateks, gambar, suara, animasi dan video. 

 

3.1.4. Database  

Menurut Priyadna (2013:25), Database adalah Database adalah 

mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau 

data.(Stephen dan Plew, Janner Simarmata,2006). 

. 
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Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa 

database merupakankumpulan data yang menggambarkan aktifitas-

aktifitas dan pelakunya dalam suatu organisasi atau perusahaanyang 

terintegrasi sehingga data tersebut dapat di ambil, di cari dan di 

manipulasi sedemikian rupa. 

 

3.1.5. PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut Hasanah (2014:41) PHP (HypertextPreprocessor) 

adalah bahasa pemrograman web atau scripting language yang 

dijalankan diserver. PHP dibuat pertama kali oleh Rasmus Lerdorf, 

yang pada awalnya dibuat untuk menghitung jumlah pengunjung 

pada homepagenya. 

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa 

PHP (HypertextPreprocessor) adalahbahasa pemrograman yang 

digunakan untuk pembuatan dan pengembangan sebuah aplikasi 

berbasis web. 

 

3.1.6. MySQL (My Structured Query Language) 

Menurut Alfarisyi, dkk (2016:33) MySQL adalah MySQL 

merupakan database server yang berhubungan erat dengan 

pemograman. MySQL adalah sistem manajemen basisdata relasi 

yang bersifat terbuka atau open source. 
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Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa 

Mysql merupakan database yang menggunakan sql dengan 

menyisipkan kedalam bahasa pemprograman tertentu. 

3.1.7. Prototype  

 Menurut pressman (2012:50), dalam melakukan perancangan 

sistem yang akan dikembangkan dapat menggunakan metode 

prototype. Prototype bukanlah sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu 

yang harus di evaluasi dan di modifikasi kembali. Berikut ini adalah 

paradigma pembuatan prototype, yang dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

                Sumber: (Pressman : 2012) 

        Gambar 3.1 Paradigma Pembuatan Prototype 

 

Berikut merupakan langkah-langkah atau tahapan dalam 

metode prototype: 

1. Komunikasi dan pengumpulan data awal, yaitu analisis terhadap 

kebutuhan pengguna. 
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2. Perencanaan, yaitu iterasi pembuatan prototype secara cepat 

untuk selanjutnya dikembangkan kembali. 

3. Pemodelan dan desain, dilakukan dalam bentuk rancangan cepat 

berdasarkan pada aspek-aspek perangkat lunak. 

4. Pembuatan prototype, yaitu rancangan pembuatan antarmuka 

pengguna atau format tampilan. 

5. Testing dan Evaluasi Penyerahan Sistem atau Perangkat Lunak 

Kepada Pelanggan atau Pengguna Pengiriman Dan Penerapan 

Umpan Balik. 

3.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu, berikut hasil penelitian terdahulu yang 

dapat dilihat pada tabel 3. 
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        Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu 

No  Judul Penulis / 

Tahun 

Hasil 

 

1 

 

Implementasi 

Teknologi Rfid 

Pada Sistem 

Antrian Rekam 

Medis Pasien Di 

Rumah Sakit 

Menggunakan 

Metode Prototype 

 

Musfirah 

Putri 

Lukman1 , 

Husni 

Angriani2, 

ILKOM 

Jurnal Ilmiah 

Volume 10 

Nomor 1 

April 2018 

Kesimpulan yang 

diperoleh dalam penelitian 

ini adalah Sistem yang 

dirancang berjalan sesuai 

dengan kebutuhan 

penelitian setelah 

dilakukannya pengujian 

blackbox testing terhadap 

sistem yang dirancang. 2. 

Sistem mampu 

mempercepat proses 

antrian rekam medis 

pasien pada rumah sakit 

dengan memiliki waktu 

rata - rata sebesar 3.6 

menit dengan selisih 

waktu 9.4 menit dari 

waktu rata - rata antri 

sistem konvensional 

sebesar 12.6 menit. 

2 
 

Implementasi 

Fatwa Dsn-Mui 

No. 107/Dsn-

Mui/X/2016  

Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan 

Rumah Sakit  

Berdasarkan 

Prinsip Syariah Di 

Rumah Sakit Islam  

Klaten 

 

 

Triyas Mei 

Linda, 

Fakultas 

Syariah 

Institut 

Agama Islam 

Negeri 

Surakarta 

 

Ketentuan terkait 

pelayanan: bahwa 

pelayanan yang diberikan 

yaitu  

hak dan kewajiban pasien.  

Ketentuan penggunaan 

obat, makanan, minuman, 

kosmetika, dan  

barang gunaan:  

Ketentuan penempatan, 

penggunaan, dan 

pengembangan dana 

rumah  

Sakit. 
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No  Judul Penulis / 

Tahun 

Hasil 

 

3 

 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Manajemen di 

Rumah Sakit Putri 

Hijau Medan 

 

Muhammad 

Sidiq, Jurnal 

Ilmiah 

Kesehatan 30 

Vol. 17 

Nomor 2, 

2018 

Kesimpulan: Tidak 

terdapat pengaruh umur 

terhadap penerapan SIM di 

Rumah Sakit Putri Hijau 

Medan Tahun 2017. Tidak 

terdapat pengaruh 

pendidikan terhadap 

penerapan SIM di Rumah 

Sakit Putri Hijau Medan 

Tahun 2017 Keterampilan 

merupakan faktor yang 

paling domain 

berpengaruh terhadap 

penerapan SIM dengan 

OR sebesar 21,11 (95% CI 

= 3,44- 129,40), 

menunjukkan bahwa 

responden yang 

keterampilan kurang baik 

21,115 kali lebih besar 

dengan penerapan SIM 

kurang baik dibanding 

dengan penerapan SIM 

yang baik.. 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu di atas, maka terdapat 

beberapa persamaan. Persamaan dari Penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu pada penggunaan plat formnya yang berbasis webdan 

juga penggunaan metode prototype sebagai metode perancangan 

sistemnya, serta pengujian sistem menggunakan metode blackbox dan 

dari judul yang diangkat yaitu implementasi dan pengembangan sistem 

informasi rumah sakit. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu 

sebelumnya yaitu terdapat pada penelitiannya yang hanya berupa 

informasi, data pasien dan administrasi. 
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3.3. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dalam Implementasi dan Pengembangan Sistem 

Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, dapat dilihat pada 

gambar 3.2. 

Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi 

Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang

Memperbaiki sistem yang telah ada sehingga dapat 

meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam 

ppengelolaan data rumah saki serta memberikan 

pengawasan terhadap staff yang mengelola sistem 

yng dikembangkan

pengembangan

Teori Pendukung Metode yang digunakan

Metode Prototype

Menghasilkan Suatu Implementasi 

Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi 

Bahar Palembang

1. sistem informasi rumah sakit

2. website

3. mysql

4. prototype

5. flowchart,DFD dan ERD

· Uji analisis

· Uji perancangan

· Uji penerapan

Uji percobaan

hasil

· Training

· Pelatihan

· Survey kelaayakan sistem

· Memelihara dan melakukan 

perbaikan

penerapan

 

(Sumber: Diolah Sendiri) 

                                        Gambar 3.2 Kerangka Pemikiran 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi  

Riset Dilakukan Di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang Yang 

Beraamat Di Jalan Tembus Terminal KM. 12 No. 02, Talng Kelapa, 

Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kota 

Palembang, Sumatera Selatan 30961. Tlp (0711-5645-126). 

 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2019 sampai 

dengan 30 Februari 2019 pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Tabel Jadwal Penelitian 

 Sumber: (diolah sendiri) 
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4.2. Jenis Data 

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan beberapa jenis data 

dalam pengumpulan datanya yang terdiri dari: 

4.2.1. Data Primer 

 Menurut Wandansari (2013:561), Data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu individu atau 

perseorangan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut seperti 

hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner. 

 Dalam hal ini penulis memperoleh langsung data primer dari 

Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Beberapa data primer 

berdasarkan dari proses wawancara, wawancara dilakukan penulis 

kepada Kepala Koordinasi IT yaitu Bapak Gunawan S.kom,  

Untuk mendapatkan beberapa data yang penulis butuhkan seperti 

data-data Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi yang 

ada pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang.  

 

4.2.2. Data Sekunder 

 Menurut Wandansari (2013:561), Data sekunder adalah data 

sekunder yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik 

oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dapat 

disimpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari 

orang lain yang melakukan observasi melainkan melalui seseorang 

atau sejumlah orang lain. Data yang diperoleh dalam bentuk sudah 
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jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain (biasanya sudah 

dipublikasikan). 

 Data tersebut diperoleh dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar  

Palembang berupa data pasien  

4.3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam 

penelitian ini yaitu: 

4.3.1. Observasi 

Menurut Pritandhari (2016:5), Observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak 

dalam gejala-gejala di suatu objek penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 

cara melakukan pengamatan langsung dengan tujuan agar dapat 

mengetahui apa saja yang penting untuk dijadikan bahan masukan. 

Hasil yang didapatkan dari observasi ini yaitu penulis dapat 

mengetahui sistem informasi yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

dan peneliti juga dapat mengetahui berita atau informasi yang ada di 

Rumah Sakit 

 

4.3.2.   Interview (wawancara) 

  Menurut Pritandhari (2016:5), Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan melakukan percakapan atau dialog 

antara dua pihak, sehingga diperoleh keterangan yang lebih 
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mendalam yang termasuk dalam kategori in-depthinterviewdimana 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

testruktur 

  Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung 

dengan Bapak Gunawan,S.Kom sebagai Kepala koordinasi IT di 

Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang dalam melakukan tanya 

jawab dengan narasumber. Penulis memberikan pertanyaan 

diantaranya yaitu tentang sistemyang berjalan di Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar Palembang yang meliputi pendaftaran, data pasien 

dan sebagainya. Hasil yang didapatkan dari wawancara yaitu 

penulis dapat mengetahui sistem informasi yang ada di Rumah 

Sakit Ernaldi Bahar Palembang. 

 

4.3.3.  Studi Pustaka 

  Menurut Nazir (2014:79), Studi kepustakaan merupakan 

langkah yang penting dimana setelah seseorang peneliti 

menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah 

melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan 

dengan topic penelitian. 

  Penulis melalukan studi pustaka terhadap buku dan jurnal 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis 

menggunakan buku dan jurnal tersebut sebagai acuan dalam 

pembuatan proposal skripsi dan laporan skripsi. 
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4.3.4. Dokumentasi  

  Menurut Meyta Pritandhari (2016:5), dokumentasi adalah 

metode pengumpulan data yang bersumber pada hal-hal atau benda 

yang tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan sebagainya. 

4.4. Jenis Penelitian 

Deskriptif  

 Menurut Nazir (2014:43), Deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakt serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-

situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

 

4.5. Alat dan Teknik Perancangan Sistem 

4.5.1. Alat Perancangan Sistem 

Dalam pengembangan sistem penulis menggunakan metode 

pemodelan sistem terstruktur terdiri dari flowchart, DFD,  dan ERD  

1. Flowchart 

   Menurut Sitorus (2015:14), flowchart merupakan urutan 

logika dari suatu prosedur pemecahan masalah, sehingga flowchart 

merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dituliskan 

dalam simbol-simbol tertentu. Diagram ini akan menunjukkan alur di 
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dalam program secara logika. Flowchart bertujuan untuk 

menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara 

sederhana, terurai rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol yang 

standar. Adapun simbol-simbol flowchart yang telah disepakati oleh 

dunia pemrograman dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 42 Simbol-Simbol Flowchart 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Document 

 

Menandakan dokumen, bisa dalam bentuk 

surat, formulir, buku atau cetakan. 

 

 

 

 

 

Multi Document 

Dokumen yg digunakan lebih dari satu 

dalam simbol ini. 

 

 

 

 

Manual Operation 

Proses manual. 

 

 

 

Process 

Proses yang dilakukan oleh komputer. 

 

 

 

PredefinedProcess 

Proses apa saja yang tidak terdefinisi 

termasuk aktivitas fisik. 

 

 

 

 

 

Off-pageReference 

Terminasi yang mewakili simbol tertentu 

untuk digunakan pada aliran lain pada 

halaman yang lain. 
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Simbol Keterangan 

 

 

 

On-pageReference 

Terminasi yang mewakili simbol tertentu 

untuk digunakan pada aliran lain yang 

sama. 

 

 

 

Terminator 

Terminasi yang menandakan awal dan 

akhir dari suatu aliran. 

 

 

 

 

Decision 

Pengambilan keputusan. 

 

 

 

Display 

Layar peraga (monitor). 

 

 

 

Manual Input 

Pemasukan data secara manual. 

Sumber: Sitorus (2015:14) 

  Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan 

bahwapada penelitian ini menggunakan flowchartsebagai gambaran 

atau bagan yang memperlihatkan suatu urutan danhubungan antar 

proses beserta instruksi aliran data. 

2. Data Flow Diagram 

 Menurut Agustin, dkk (2016:1065), Data flow diagram 

(DFD) atau dalam bahasa  Indonesia  menjadi diagram alir data 

adalah representatif grafik yang menggambarkan aliran informasi 



34 
 

dan transformasi sebagai data yang mengalir dari masukan dan 

keluaran.. Adapun simbol-simbol atau notasi yang digunakan 

dalam modelnya menurut Yourdan dapat dilihat pada tabel 4.3. 

                  Tabel 4.3 Simbol-Simbol Data Flow Diagram 

No Simbol Nama Simbol Deskripsi 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Proses Proses atau prosedur 

pada pemodelan 

perangkat lunak yang 

akan diimplementasikan 

dengan pemograman 

terstruktur, maka 

pemodelan ini harus 

menjadi fungsi atau 

prosedur di dalam kode 

program. 

2  

 

 

 

 

Data store File atau basis data. pada 

pemodelan perangkat 

lunak yang 

mengimplementasikan 

dan notasi  inilah yang 

nantinya akan dibuat 

menjadi tabel-tabel basis 

data  yang dibutuhkan. 

tabel ini juga harus 

sesuai dengan ERD. 

 

3.   

Entitas 

 

 

 

Entitas eksternal adalah 

orang yang berinteraksi 

dengan perangkat lunak 

yang di modelkan atau 

sistem lain yang terkait 

dengan aliran data dari 

sistem yang dimodelkan. 

4.  

 

 

 

 

Flow Aliran data adalah data 

yang dikirim antar proses 

dari penyimpanan ke 

proses atau dari proses ke 

masukan atau keluaran. 

           Sumber: Agustin, dkk (2016:1066) 
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Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

DFD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

notasi-notasi dari data yang terjadi pada sistem serta alat bantu 

sistem yang sedang berjalan atau dikembangkan 

3. Entity Relationship Diagram 

 Menurut Agustin, dkk (2016:1065), Entity Relationship 

Diagram didasarkan pada dunia nyata yang tersusun atas 

kumpulan objek dasar yang disebut entitas. Entitas adalah suatu 

objek dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek yang 

lainnya. Entitas digambarkan dengan kumpulan atribut. Adapun 

simbol-simbol ERD dapat dilihat pada tabel 4.4. 

    Tabel 4.4 Simbol-Simbol ERD 

Nama Simbol Keterangan 

Entitas  Persegi panjang menyatakan 

himpunan entitas adalah orang, 

kejadian, atau berada dimana 

data akan dikumpulkan.  

Atribut   Atribut merupakan informasi 

yang diambil tentang sebuah 

entitas. 

Relasi   

 

 

Belah ketupat menyatakan 

himpunan relasi merupakan 

hubungan antar entitas. 

Link   Garis sebagai penghubung antar 

himpunan, relasi, dan himpunan 

entitas dengan atributnya. 

    S umber: Agustin, dkk (2016:1065) 
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 Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

entity relational diagram adalah bagian yang menunjukkan 

hubungan antara relasi pada sebuah database 

4.5.2. Teknik Pengembangan Sistem 

Teknik pengembangan sistem yang akan digunakan penulis 

pada skripsi ini adalah metode Prototype.  

Metode prototype dimulai dengan tahapan komunikasi, pada 

tahap ini peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk 

mengetahui masalah yang ada pada  Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang guna untuk membuat sistem yang dibutuhkan. 

Kemudian pengembangan pada iterasi tahap ini penulis 

melakukan pembuatan prototype secara cepat mencakup 

pendefinisian penerapan sistem yaitu peneliti melakukan 

pengumpulan data dan pemodelan proses data yaitu dengan cara 

menggambarkan dengan Flowchart dan Data Flow Diagram (DFD) 

sedangkan pemodelan datanya menggambarkan dengan Entity 

Relationship diagram (ERD). 

Setelah itu dilakukan pemodelan dalam bentuk rancangan 

cepat berdasarkan pada aspek-aspek kebutuhan pengguna misalnya 

tampilan antarmuka atau format tampilan sistem yang meliput input 

maupun outputnya, mengimplementasikan hasil database, dan hasil 

tampilan database. Rancangan cepat merupakan dasar memulai 

konstruksi pembuatan prototype. 
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Penyerahan prototype kepada stakeholder guna untuk 

mengevaluasi dan memberikan umpan balik untuk memperluas 

spesifikasi kebutuhan pengguna dilanjutkan pengujian dengan 

metode black box pada tahap percobaan berupa Angket atau 

Kuisioner untuk melihat apakah konten dan menu yang ditampilkan 

sudah berjalan dengan baik dari pihak Rumah Sakit. Kemudian 

penerapan metode pada pembuatan sistem dalam menerapkan 

metode yang telah dipilih hasil yang akan di capai adalah 

implementasi dan pengembangan sistem informasi Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar Palembang. 

4.6. Teknik Pengujian Sistem  

4.6.1   Black Box 

  Menurut Mustaqbal (2016:34), Black Box Testing berfokus 

pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan 

pada spesifikasi fungsional program. Black Box Testing bukanlah 

solusi alternatif dari White Box Testing tapi lebih merupakan 

perlengkapan untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh White 

Box Testing.  

 Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut:  

1) Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.  

2) Kesalahan antarmuka (interface errors).  

3) Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.  
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4) Kesalahan performansi (performance errors).  

5) Kesalahan inisialisasi dan terminasi.  

Pengujian sistem dilakukan peneliti pada fungsi-fungsi tombol di 

Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar Palembang. Seperti pada tombol login pada halaman 

admin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil  

 Metode yang digunakan dalam Implementasi dan Pengembangan 

Sistem Informasi Rumah Sakit Ernadi Bahar Palembang adalah metode 

prototype, adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

5.1.1. Tahapan Komunikasi 

 Metode prototype dimulai dengan tahapan komunikasi, pada 

tahap ini peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk 

mengetahui masalah yang ada pada  Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang guna untuk membuat sistem yang dibutuhkan, adapun 

hasil dari wawancara yang di dapat penulis adalah sebagai berikut: 

A. Identifikasi Masalah 

Indentifikasi permasalahan yang terjadi pada Rumah 

Sakit Ernaldi Bahar Palembang yaitu Penggunaan aplikasi 

berbasis desktop ini masih kurang maksimal karena sistem yang 

dipakai saat ini memiliki banyak kelemahan yaitu jika ada 

keperluan untuk pengawasan atau dalam pengambilan data dan 

laporan sangat sulit karena belum memiliki akses jaringan yang 

luas dan pengaksesan data dari jarak jauh belum ada sehingga 

untuk pengaksesan data hanya sebatas lingkungan Rumah Sakit 

saja. Oleh karena itu, diperlukanlah pengembangan aplikasi 

untuk sistem berbasis desktop ini sehingga dapat merubah cara-
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cara lama mereka dalam pengolahan data menjadi lebih mudah 

dan terperinci.   

B. Flowchart Sistem yang Berjalan 

Penjelasan dari flowchart sistem yang berjalan Implementasi dan 

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang pada saat ini sebagai berikut: 

1. Keluarga pasien mengambil nomor antrian  

2. Keluarga pasien mendapatkan nomor antrian 

3. Pihak keluarga menunggu pemanggilan pendaftaran 

4. Setelah itu pihak keluarga pasien mendaftarkan pasien 

berkebutuhan khusus kebagian loket 

5. Pihak loket memberikan form pendaftaran lalu pihak keluarga 

pasien mengisi form pendaftran tersebut 

6. Setelah itu staff mengecek berkas jika lengkap pasien 

menunggu pemanggilan konsultasi jika belum lengkap pasien 

mengambil nomor antrian kembali. 

7. Lalu keluarga pasien masuk keruangan dokter serta  

memberikan formulir pendaftaran ke dokter untuk dilihat apa 

keluhan pasien tersebut dan memeriksa pasien jika pasien baru, 

jika pasien lama pihak keluarga memberikan form rekam 

medis untuk melihat riwayat  penyakit pasien serta keluhan 

yang ada pada pasien tersebut. 
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8. Setelah itu, jika pasien dinyatakan pulang maka pihak keluarga 

harus membayar administrasi konsultasi ke dokter lalu dokter 

memberikan resep obat kepada keluarga pasien 

9. Lalu pasien pergi ke apotik untuk menebus resep obat tersebut 

10. Pihak apotik menerima resep tersebut lalu meracik obat yang 

akan ditebus  

11. Setelah itu pihak apotik memberikan kembali resep tersebut ke 

pada kelurga pasien 

12. Lalu keluaga pasien menebus obat serta membayar 

administrasi obat tersebut ke bagian kasir. 

13. Pihak kasir memberikan obat beserta kwitansi pembayaran. 

14. Lalu jika pasien divonis dokter harus dirawat, maka pihak 

keluarga harus mendaftrakan kembali pasien tersebut ke 

bagian loket rawat inap. 

15. Lalu pihak loket mendata pasien dan mengecek ruangan rawat 

inap yang akan ditujuh oleh pasien 

16. Pihak keluarga mendatangani persyaratan jika berkas lengkap 

pasien dirawat inap, jika belum lengkap pasien harus registrasi 

kembali. 

17. Setelah berkas pasien lengkap maka pasien akan menuju ke 

bangsal atau ruangan   

18. Lalu dokter mengontrol pasien serta menulis dan memberikan 

resep obat kepada keluarga paien. 
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19. Lalu pasien mendapatkan pelayanan kembali  dan dokter 

memeriksa kembali pasien tersebut 

20. Setelah itu dokter memutuskan bahwa pasien telah sembuh lalu 

dokter menyerahkan data rekam medis pasien ke loket rawat 

inap. 

21. Lalu loket memerika kembali data rekam medis pasien dan 

memproses data pasien pulang 

22. Setelah pihak keluarga menuju ke kasir untuk melakukan 

pembayaran 

23. Lalu Pihak loket menghitung biaya yang akan di bayar oleh 

keluarga pasien dan memberikan kwitansi kepada pasien 

24. Lalu pasien menerima kwitansi tersebut. 

25. selesai 

Adapun prosedur yang berjalan digambarkan dengan 

flowchart seperti gambar 5.1. 
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Gambar 5.1 Flowchart  yang berjalan 
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C. Flowchart  Yang Diusulkan 

Prosedur yang diusulkan dalam implementasi dan 

pengembangan sistem informasi di rumah sakit ERBA 

Palembang ini agar dapat memberikan kemudahan dan 

penjelasan dari pembuatan aplikasi ini, maka penulis 

memberikan gambaran arus pekerjaan terhadap sistem yang akan 

dirancang sebagai berikut: 

1. Mulai  

2. Admin membuka halaman website admin, lalu melakukan 

login untuk bisa masuk ke halaman admin  

3. Sistem akan mengecek username dan password admin apakah 

sesuai di database 

4. Jika tidak maka kembali kehalaman login 

5. Jika berhasil admin akan masuk ke halaman home 

6. Setelah itu admin bisa melakukan proses pengolahan data 

seperti data pasien, data informasi, data dokter, data tampilan 

website yaitu data info kamar, persyaratan waktu kunjungan, 

galeri, fasilitas, kontak, tentang kami,gambar slide, Farmasi 

yaitu kategori obat dan obat, master data yaitu tindakan dan 

kategori kamar. 

7. Setelah itu admin melakukan logout 

8. selesai  

Adapun prosedur yang diusulkan pada admin digambarkan 

dengan flowchart seperti gambar 5.2. 
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Flowchart admin yang diusulkan

databasesistemadmin

ya

Tbl_persyaratan

Waktu kunjungan

Tbl_datadokter

Data pasien

kelola  data info 

kamar

persyaratan
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Username 

dan 

password

Tbl_infokamar

Tbl_user

Data pegawai

mulai

Membuka web

selesai

kelola  data 

persyaratan

kelola  data dokter

kelola  data pegawai

website

home

galeri

Tbl_pasien

Data dokter

login

ya

kelola  data waktu 

kunjungan

Tbl_galeri

kelola  data galeri

verifikasi

tidak

tidak

Info kamar

Laporan pasien

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

1

 

        Gambar 5.2 Flowchart Yang Diusulkan Dibagian Admin 
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Flowchart admin yang diusulkan

databasesistemadmin

fasilitas

2

kelola  data fasilitas

Tbl_fasilitas

Tbl_kontakkontak

kelola  data kontak

Tentang kami Tbl_tentangkami

kelola  data tentang 

kami

Gambar slider Tbl_slider

kelola data gambar 

slider

farmasi Tbl_farmasi

Kategori obat Tbl_kategoriobat

kelola data kategori 

obat

Tbl_obatuntukpasienobat

kelola data obat

Master data

Tbl_tindakantindakan

kelola data tindakan

Kategori kamar Tbl_kategorikamar

kelola data kategori 

kamar

selesai

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

Proses disimpan

 

 Gambar 5.2 Flowchart Yang Diusulkan Dibagian Admin 
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D. Flowchart Yang Diusulkan Pasien 

 Flowchart yang diusulkan dibagian calon pasien merupakan 

rancangan sistem yang akan dibuat oleh peneliti di rumah sakit 

Ernaldi Bahar Palembang, rancangan tersebut dapat dilihat pada 

gambar 5.3 sebagai berikut: 

1. Mulai 

2. Pasien membuka website sistem informasi rumah sakit 

3. Pasien dapat melihat beranda 

4. Pasien dapat melihat informasi seperti info kamar, jadwal 

praktek, persyaratan, waktu kunjunga. 

5. Pasien dapat melihat galeri dan fasilitas. 

6. Pasien dapat mendaftarkan keluarganya yang berkebutuhan 

khusus kerumha sakit ernaldi bahar Palembang 

7. Selesai 

Adapun prosedur yang diusulkan pada pasien digambarkan 

dengan flowchart seperti gambar 5.3. 
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Flowchart yang diusulkan

sistem databasepasien

mulai

Membuka web beranda

informasi

galeri

fasilitas

pendaftaran

Tbl_infokamar

Tbl_fasilitas

Tbl_formpendaftaran

Input data 

pendaftaran

Info kamar

 data info kamar

Jadwal praktek

persyaratan

Waktu 

kunjungan

Tbl_persyaratan

Tbl_waktukunjungan

Tbl_galeri

selesai

Cetak data 

pendaftaran

Data jadwal 

praktek

Data 

persyaratan

Data waktu 

kunjungan

Data galeri

Data fasilitas

verifikasi

tidak

ya

 

Gambar 5.3. Flowchart Yang Diusulkan Dibagian  pasien 

E. Flowchart Yang Diusulkan Dibagian  Pimpinan 
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 Flowchart yang diusulkan dibagian pimpinan merupakan 

rancangan sistem yang akan dibuat oleh peneliti di rumah sakit 

Ernaldi Bahar Palembang, rancangan tersebut dapat dilihat pada 

gambar 5.4 sebagai berikut: 

1. Mulai 

2. pimpinan membuka halaman website, lalu pimpinan 

melakukan login untuk bisa masuk ke suatu sistem yang akan 

digunakan 

3. Jika pimpinan berhasil login, maka pimpinan akan langsung 

masuk ke halaman beranda pimpinan. 

4. Setelah itu pimpinan bisa melakukan proses pengolahan data 

seperti laporan data pasien, laporan data dokter dan laporan 

data administrasi. 

5. Pimpinan melakukan logout dari pimpinan 

6. selesai  

Adapun prosedur yang diusulkan pada pimpinan 

digambarkan dengan flowchart seperti gambar 5.4. 
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Flowchart diusulkan Pimpinan

databasesistempimpinan

Laporan data pegawai

Tbl_obatuntukpasien

cetak data laporan 

pegawai

login

Username 

dan 

password

Tbl_user

Tbl_transaksi

Laporan data pasien

selesai

cetak data 

laporan transaksi

Laporan data transaksi

Membuka web

Tbl_pasien

cetak data 

laporan dokter

tidak

Laporan data obat

mulai

cetak data 

laporan obat

Tbl_dokter

verifikasi

Laporan data dokter

cetak data 

laporan pasien

ya

beranda

 

          

Gambar 5.4. Flowchart Yang Diusulkan Dibagian Pimpinan 

 

F. Flowchart Yang Diusulkan Dibagian  Farmasi 
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 Flowchart yang diusulkan dibagian farmasi merupakan 

rancangan sistem yang akan dibuat oleh peneliti di rumah sakit 

Ernaldi Bahar Palembang, rancangan tersebut dapat dilihat pada 

gambar 5.5 sebagai berikut: 

1. Admin (apotik) membuka website 

2. Lalu admin melakukan login ke website 

3. Lalu sistem menyimpan data login ke table user 

4. Setelahitu admin (apotik) memasukan username dan password 

5. Jika username dan password benar maka akan di verifikasi 

oleh sistemdan admin akan langsungke data obat 

6. Jika tidak berhasil kembali memasukan username dan 

password 

7. Data obat di simpan di table farmasi 

8. Data obat meliputi jenis obat yang bisa mengelolah 

menambah, mengedit, dan hapus 

9. Jenis obat akan di simpankedalam table jenisobat 

10. Data obat juga meliputi merk obat lalu bisa menambah, 

mengedit, dan menghapus 

11. Merk obat akan di simpan kedalam table merk obat. 

12. selesai 



52 
 

Flowchart di usulkan bagian Farmasi

sistem databaseapotik

login
Membuka 

web

Username 

dan 

password

Tbl_user

mulai

verifikasi

tidak

Data obat

Jenis obat

kelola  jenis obat

Merk obat
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Proses disimpan

Proses disimpan
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 Gambar 5.5. Flowchart Yang Diusulkan Dibagian Farmasi 
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G. Flowchart Yang Diusulkan Dibagian  kasir 

 Flowchart yang diusulkan dibagian transaksi merupakan 

rancangan sistem yang akan dibuat oleh peneliti di rumah sakit 

Ernaldi Bahar Palembang, rancangan tersebut dapat dilihat pada 

gambar 5.6 sebagai berikut: 

1. mulai 

2. Kasir membuka website, lalu login dengan memasukan 

username dan password setelah itu di simpan  kedalam table 

user 

3. Jika username dan password benar maka akan langsung 

ketampilan transaksi 

4. Jika username dan password salah maka akan kembali lagi 

kehalaman login 

5. Data  pasien bisa mengedit lalu data pasien bisa melihat data 

paien,  menginput data pasien, mengedit data pasien mencetak 

data pasien 

6. Selesai 
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Flowchart di usulkan bagian Farmasi

sistem databaseapotik

login
Membuka 

web

Username 

dan 

password

Tbl_user

mulai

verifikasi

tidak

Data obat

Jenis obat
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Merk obat
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 Gambar 5.6. Flowchart Yang Diusulkan Dibagian kasir 
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H. Flowchart Yang Diusulkan Dibagian  Rawat Inap 

 Flowchart yang diusulkan dibagian rawat inap merupakan 

rancangan sistem yang akan dibuat oleh peneliti di rumah sakit 

Ernaldi Bahar Palembang, rancangan tersebut dapat dilihat pada 

gambar 5.7 sebagai berikut: 

1. Mulai 

2. Kasir membuka website, lalu login dengan memasukan 

username dan password setelah itu di simpan  kedalam table 

user 

3. Jika username dan password benar maka akan langsung 

ketampilan rawat inap 

4. Jika username dan password salah maka akan kembali lagi 

kehalaman login 

5. Data  pasien rawat inap bisa melihat data pasien rawat inap,  

mengedit pasien rawat inap, membatal paien rawat inap, 

memproses pasien rawat inap 

6. Selesai 
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Flowchart diusulkan rawat inap

sistem databaseadmin

tidak

Membuka 

web
login

mulai

Username 

dan 

password
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Kelola kamar

selesai
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  Gambar 5.7. Flowchart Yang Diusulkan Dibagian Rawat Inap 

 

I. Deskripsi Dokumen 

Deskripsi dokumen merupakan dokumen yang berisikan data-

data pada sistem yang lama. 

1) Data Pasien 

Deskripsi data pasien dapat dilihat pada tabel 5.1  
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Tabel 5.1 Data Pasien 

Data Keterangan 

 

Fungsi  Mencatat data Pasien dan keluarga pasien 

 

Syarat  Pendaftaran Pasien baru dan Lama  

 

Sumber  Keluarga pasien 

 

Frekuensi  Setiap terjadi registrasi pasien baru serta 

lama dan pembaruan data 

Rangkap  1 rangkap  

Distribusi  1 rangkap arsip rumah sakit 

 

2)  Data dokter 

Deskripsi dokumen data dokter dapat dilihat pada tabel 5.2. 

 Tabel 5.2 Data Dokter  

Data Keterangan 

 

Fungsi  Mencatat data Dokter 

 

Syarat  Data Dokter 

 

Sumber  Dokter 

  

Frekuensi  Setiap terjadi penembahan dokter dan  

pembaruan data 

Rangkap  1 rangkap 

 

Distribusi  1 rangkap arsip rumah sakit 
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J. Deskripsi  Kebutuhan 

Pengumpulan kebutuhan yang digunakan Implmentasi dan 

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang ini adalah sebagai informasi yang terdiri dari 

kebutuhan informasi, kebutuhan aplikasi dan deskripsi kebutuhan 

fungsional. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagai berikut: 

1) Kebutuhan Informasi 

1. Kebutuhan Admin 

Admin dapat mengelolah data pasien daftar, data dokter, 

data info kamar, data persyaratan, data waktu kunjungan, 

data galeri, data fasilitas, data kontak,data administrasi 

dan data tentang kami. 

2. Kebutuhan Pasien 

Pasien dapat melihat informasi Rumah Sakit mengenai 

data info kamar, informasi jadwal praktek, informasi 

persyaratan, informasi waktu kunjungan, informasi galeri, 

informasi fasilitas dan informasi pendaftran. 

3. Kebutuhan Dokter 

Dokter dapat melihat informasi data pasien rawat inap 

dan rawat jalan serta dapat menginput data obat pasien. 
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4. Rawat Inap 

Rawat inap dapat memproses data pasien selama pasien 

di rawat. 

5. Transaksi  

Transaksi dapat mengelolah data pembayaran pasien. 

6. Kebutuhan Kepala pimpinan 

Kepala pimpinan dapat melihat laporan data pasien, 

laporan data dokter, laporan data pegawai dan laporan 

data transaksi pembayaran pasien.  

2) Kebutuhan Aplikasi  

1. Admin  

Aplikasi yang akan dikelolah adalah data Impelementasi 

dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar Palembang, yang akan dilakukan oleh 

admin meliputi peng-input-an data pasien, data dokter, 

data obat serta data rekam medis. 

2. Pasien 

Aplikasi ini akan memberikan informasi yang meliputi 

data informasi rumah sakit, data jadwal konsultasi dokter, 

data informasi kamar, data persyaratan serta data rekam 

medis. 
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3. Dokter  

Aplikasi ini akan memberikan informasi yang meliputi 

data pasien dan data rekam medis pasien. 

4. Rawat Inap 

Aplikasi ini akan memberikan informasi data pasien 

rawat inap. 

5. Kepala Pimpinan 

Aplikasi ini akan memberikan informasi laporan data 

laporan data pasien, laporan data dokter, laporan data 

pegawai dan laporan data transaksi pembayaran pasien. 

3) Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi 

proses-proses apa saja yang diberikan oleh sistem tersebut. 

Implementasi dan Pengembangan Rumah Sakit ini dapat 

digunakan oleh pengguna (user). Admin memiliki hak akses 

dalam sistem tersebut. Admin dari rumah sakit saja yang bisa 

mengedit data atau struktur dalam sistem tersebut. Berikut 

tabel yang akan menjelaskan kebutuhan fungsional dari 

admin maupun pengguna seperti pada tabel 5.3 berikut ini: 
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Tabel 5.3 Kebutuhan Fungsional Admin 

No Kode Deskripsi 

kebutuhan 

Aktivitas User 

1. Adm Mengelola data 

pasien 

 

1.1  Input data pasien Add, edit, 

hapus 

Admin 

2. Adm Mengelola data 

dokter 

 

2.1  Input data dokter Add, Edit, 

hapus 

Admin 

3.  Adm Mengelola  data info 

kamar 

 

3.1  Input data info kamar Add, edit, 

hapus 

Admin 

4.  Adm Mengelola data 

persyaratan 

 

4.1  Input data 

persyaratan 

Add, edit, 

hapus 

Admin 

5. Adm Mengelola data 

waktu kunjungan 

 

5.1  Input data waktu 

kunjungan 

Add, edit, 

hapus 

Admin 

6. Adm Mengelola data galeri  

6.1  Input data galeri Add, edit, 

hapus 

Admin 

7. Adm Mengelola data 

fasilitas 

 

7.1  Input data fasilitas Add, edit, 

hapus 

Admin 

8. Adm Mengelola data 

kontak 

 

8.1  Input data kontak Add, edit, 

hapus 

Admin 

9. Adm Mengelola data 

tentang kami  

 

9.1  Input data tentang 

kami 

Add, edit, 

hapus 

Admin 

9.1  Mengelola data 

farmasi 

 

10.1  Input data farmasi tambah, 

edit, 

hapus,cetak 

Admin 
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No Kode Deskripsi 

kebutuhan 

Aktivitas User 

11  Mengelola data 

transaksi 

 

11.1  Input data transaksi tambah, 

edit, 

hapus,cetak 

Admin 

 

Tabel 5.4 Kebutuhan Fungsional Pasien 

No  Kode Deskripsi 

Kebutuhan  

Fasilitas  User 

1. Pasien Login pasien Melakukan 

login pasien 

sebagai pasien 

rumah sakit 

ernaldi bahar 

palembang 

Pasien 

1.1 Pasien Informasi data 

pasien 

 

1.2 Pasien Mendapatkan 

informasi data 

pasien 

Mendapatkan 

informasi 

Pasien 

1.3 Pasien informasi jadwal 

dokter 

 

1.4 Pasien Mendapatkan 

informasi data 

pasien 

Mendapatkan 

informasi 

Pasien 

1.5 pasien  Informasi data 

persyaratan 

 

1.6 Pasien Mendapatkan 

informasi data 

persyaratan 

Mendapatkan 

informasi 

Pasien 

1.7 Pasien Informasi waktu 

kunjungan 

 

1.8 Pasien Mendapatkan 

informasi waktu 

kunjungan 

Mendapatkan 

informasi 

Kamar 
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Tabel 5.5 Kebutuhan Fungsional dokter 

No  Kode Deskripsi 

Kebutuhan  

Fasilitas  User 

1. Dokter  Login dokter Melakukan 

login pasien 

sebagai pasien 

rumah sakit 

ernaldi bahar 

palembang 

Dokter  

1.1 Dokter  Informasi data 

dokter 

 

1.2 Dokter  Mendapatkan 

informasi data 

jadwa dokter 

Mendapatkan 

informasi 

Dokter  

  

Tabel 5.6 Kebutuhan Fungsional Rawat Inap 

No  Kode Deskripsi 

Kebutuhan  

Fasilitas  User 

1. Rawat 

Inap 

Login Rawat 

Inap 

Melakukan 

login pasien 

sebagai pasien 

rumah sakit 

ernaldi bahar 

palembang 

Rawat 

Inap 

1.1 Rawat 

Inap 

Informasi data 

Rawat Inap 

Pasien 

 

1.2 Rawat 

Inap  

Mendapatkan 

informasi data 

Rawat Inap 

Pasien 

Mendapatkan 

informasi 

Rawat 

Inap 

 

Tabel 5.7 Kebutuhan Fungsional Transaksi  

No  Kode Deskripsi 

Kebutuhan  

Fasilitas  User 

1. Transaksi Login Transaksi Melakukan 

login pasien 

sebagai pasien 

rumah sakit 

Transaksi 
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No  Kode Deskripsi 

Kebutuhan  

Fasilitas  User 

ernaldi bahar 

Palembang 

1.1 Transaksi Informasi data 

Transaksi  

 

1.2 Transaksi Mendapatkan 

informasi data 

Transaksi 

Pembayaran 

Mendapatkan 

informasi 

Transaksi 

 

5.1.2. Tahapan Perencanaan  

A. Pemodelan Proses 

1. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan 

bagian besar dari arus Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi 

Bahar Palembang dapat dilihat pada gambar 5.8 berikut ini:   
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Implementasi Dan 

Pengembangan Sistem Informasi 

Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang

Admin
Rawat inap

Pasien

Dokter

Transaksi

Farmasi

 

-data pegawai

-data transaksi

-data farmasi

-data dokter

-data pasien

-data pendaftaran

-infomasi data pegawai

-data fasilitas

-data galeri-data persyaratan

-data info kamar

-data waktu kunjungan

-data jadwal praktek

-informasi data transaksi
-informasi data farmasi

-informasi data dokter

-informasi data persyaratan -informasi data pasien

-informasi waktu kunjungan

-informasi jadwal praktek

-informasi data galeri

-informasi data pendaftaran

-informasi data fasilitas

-informasi data info kamar

-data pembayaran

-data farmai(obat)
-data pasien

-informasi data pembayaran

-informasi data farmasi(obat
-informasi data pasien

pimpinan

-informasi data transaksi
-informasi data dokter

-informasi data farmasi

-input data pendaftaran pasien

-informasi data Pasien

- informasi data dokter

-informasi data pasien

-informasi data farmasi

-input data pasien

-input data farmasi-permintaan laporan-laporan data pasien
-laporan dta dokter

-laporan data pegawai

-laporan data transaksi

-informasi data farmasi

Input data kamar

 

          Gambar 5.8 Diagram Konteks 

a. Admin meng-input data pasien daftar, data dokter, data info 

kamar, data persyaratan, data waktu kunjungan, data galeri, 

data fasilitas, data kontak, data administrasi dan data tentang 

kami semua data tersebut dimasukkan kedalam sistem.  

b. Sistem memberikan informasi data pasien daftar, data dokter, 

data info kamar, data persyaratan, data waktu kunjungan, data 

galeri, data fasilitas, data kontak, dan data tentang kami 

kepada admin. 
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c. Sistem memberikan informasi data info kamar, informasi 

jadwal praktek, informasi persyaratan, informasi waktu 

kunjungan, informasi galeri, informasi fasilitas dan informasi 

pendaftran kepada pasien/pengunjung 

d. Sistem memberikan informasi data transaksi, informasi resep 

obat, kepada pasien/pengunjung 

e. Sistem memberikan informasi data farmasi kepada pasien 

atau pengunjung. 

f. Sistem memberikan informasi data info kamar, informasi 

jadwal praktek, informasi persyaratan, informasi waktu 

kunjungan, informasi galeri, informasi fasilitas dan informasi 

pendaftran kepada pasien/pengunjung.   

g. Pasien/pengunjung meng-input data pasien baru atau pasien 

lama kedalam sistem. 

h. Sistem memberikan laporan data pasien, laporan data dokter 

,laporan data pegawai dan laporan data tranaksi kepada 

pimpinan 

2. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Data flow diagram level 0 adalah penjabaran 

keseluruhan proses utama yang lebih rinci dari diagram 

konteks. Diagram level 0 dapat dilihat pada gambar 5.9 

berikut ini: 
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Gambar 5.9 Data Flow Diagram Level 0 
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     Berdasarkan gambar 5.9 dijelaskan sebagai berikut: 

1. Proses 1.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data pasien. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tbl_pasien. 

2. Proses 2.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data dokter. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tbl_datadokter. 

3. Proses 3.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data pegawai. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tbl_user. 

4. Proses 4.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data farmasi. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tbl_farmasi. 

5. Proses 5.0 adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data transaksi. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tbl_transaksi. 

6. Proses 6.0 P adalah aktivitas dimana pasien akan meng-input 

data pendaftaran. Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database tbl_pasien.  

7. Proses 7.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data info kamar. Admin dan pasien bisa melihat data info 
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kamar Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tbl_infokamar.  

8. Proses 8.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data persyaratan, admin dan pasien bisa melihat data 

persyaratan. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tbl_persyaratan.  

9. Proses 9.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data waktu kunjungan, admin dan pasien bisa melihat data 

waktu kunjungan. Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database tbl_waktu kunjungan. 

10. Proses 10.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-

input data galeri, admin dan pasien bisa melihat data galeri. 

Hasil proses ini akan masuk kedalam database tbl_galeri. 

11. Proses 11.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-

input data fasilitas, admin dan pasien bisa  melihat data 

fasilitas. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tbl_fasilitas. 

12. Proses 12.0 adalah aktivitas dimana admin membuat laporan. 

Laporan ini sesuai dengan data pasien, data farmasi , data 

dokter. Hasil proses ini akan masuk kedalam database  

tbl_kategoriobat 

13. Proses 13.0 adalah aktivitas dimana admin membuat laporan. 

Laporan ini sesuai dengan data pasien, data farmasi , data 
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dokter, transaksi. Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database  tbl_obatuntukpasien. 

 

3. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Data Pasien 

 Diagram level 1 diciptakan dari setiap proses utama yaitu 

dari level 0, level ini menunjukkan proses-proses utama dalam 

level 0. Diagram level 1 dapat dilihat pada gambar 5.10 

sebagai berikut. 

2.1 

pTambah 

data pasien

admin

2.1 

Edit data 

pasien

3.1 

Hapus data 

pasien

4.1 

cetak data 

pasien
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Data pasien Simpan data pasien

5.1  lihat 

data pasien

pimpinan
Laporan data pasien

Data pasien

6.1 p lihat 

laporan

 

Gambar 5.10 Diagram Level 1 Proses data pasien 
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Berdasarkan gambar 5.10 Diagram Level 1 proses data 

pasien dijelaskan sebagai berikut. 

Adapaun menginput data pasien lalu di rekam, data pasien 

ini primtivenya tambah data pasien, edit data pasien, hapus 

data pasien dan lihat data pasien, selain menginput admin, 

pimpinan dan dokter  bisa melihat informasi data pasien. 

4. Diagaram Level 1 Proses Data Dokter 

Adapun diagram level 1 proses data dokter dapat dilihat 

pada gambar  5.11 sebagai berikut ini. 
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Gambar 5.11 Diagram level 1 proses data dokter 

Berdasarkan gambar 5.11 Diagram Level 1 proses data dokter 

dijelaskan sebagai berikut. Admin menginput data dokter direkam, admin 

melihat data dokter, tambah data dokter dan edit data dokter, hapus data 

dokter dan cetak data dokter sedangkan pimpinan hanya menerima 

informasi data dokter. 

 

 

5. Diagaram Level 1 Proses Data Pegawai 
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Adapun diagram level 1 proses data pegawai dapat dilihat 

pada gambar 5.12 sebagai berikut ini. 

Admin

1.1

Tambah 

data 

pegawai

Data pegawai Simpan data pegawai Tbl.user

2.1

Edit data 

pegawai

3.1

hapus data 

pegawai

4.1

Cetak data 

pegawai

5.1

Lihat data 

transaksi

pimpinan

Data pegawai
Informasi data pegawai

6.1P

Lihat 

laporan

Laporan data pegawai
Data pegawai

 

      Gambar 5.12 Diagram level 1 proses data pegawai  

         Berdasarkan gambar 5.12 Diagram Level 1 proses data 

pegawai dijelaskan sebagai berikut. Admin menginput data 

pegawai direkam, admin melihat data pegawai, tambah data 

pegawai edit data pegawai, hapus data pegawai dan cetak 

data pegawai sedangkan pimpinan hanya menerima informasi 

data pegawai 

6. Diagaram Level 1 Proses Data Farmasi 

Adapun diagram level 1 proses data farmasi dapat dilihat 

pada gambar 5.13 sebagai berikut ini. 
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      Gambar 5.13 Diagram level 1 proses data farmasi  

Berdasarkan gambar 5.13 Diagram Level 1 proses data 

farmasi dijelaskan sebagai berikut. Admin menginput data 

farmasi direkam, admin melihat data farmasi, tambah data 

farmasi edit data farmasi, hapus data farmasi sedangkan 

pimpinan hanya menerima informasi data farmasi. 

 

7. Diagaram Level 1 Proses kasir 

Adapun diagram level 1 proses transaksi dapat dilihat pada 

gambar 5.14 sebagai berikut ini. 
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    Gambar 5.14  Diagram level 1 proses data kasir 

Berdasarkan gambar 5.14 Diagram Level 1 proses data 

transaksi dijelaskan sebagai berikut. Kasir menginput data 

transaksi direkam, admin melihat data transaksi , tambah data 

transaksi edit data transaksi, hapus data transaksi dan cetak 

data transaksi sedangkan pimpinan hanya menerima 

informasi data kasir 

8. Diagaram Level 1 Proses Pendaftaran 

Adapun diagram level 1 proses data pendaftaran dapat 

dilihat pada gambar 5.15 sebagai berikut ini. 
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   Gambar 5.15 Diagram level 1 proses data pendaftaran 

Berdasarkan gambar 5.15 Diagram Level 1 proses data 

pendaftaran dijelaskan sebagai berikut. pasien menginput 

data pendaftaran direkam, pasien melihat input data 

pendaftaran dan cetak data pendaftaran sedangkan admin 

hanya menerima informasi data transaksi. 

9. Diagaram Level 1 Proses Info Kamar 

Adapun diagram level 1 proses data info kamar dapat 

dilihat pada gambar 5.16  sebagai berikut ini. 
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Gambar 5.16 Diagram level 1 proses data info kamar 

Berdasarkan gambar 5.16 Diagram Level 1 proses 7data 

info kamar dijelaskan sebagai berikut. admin menginput data 

info kamar direkam, admin melihat tambah data info kamar 

dan edit data info kamar dan hapus data info kamar 

sedangkan pimpinan hanya menerima informasi data info 

kamar. 

10. Diagaram Level 1 Proses Data Persyaratan 

Adapun diagram level 1 proses data persyaratan dapat 

dilihat pada gambar 5.17 sebagai berikut ini. 



78 
 

Admin

1.1

Tambah 

data 

persyarata

n

Data persyaratan Simpan data persyaratan Tbl.persyaratan

2.1

Edit data 

persyarata

ni

3.1

Hapus data 

tpersyarata

n

4.1

Input data 

persyarata

n

5.1

Lihat data 

persyarata

n

pasien

Data persyaratanLaporan persyaratan

pegawai

Informasi persyaratan

6.1

Lihat data 

persyarata

n

Informasi persyaratan

7.1P

Lihat data 

persyarata

n

Data persyaratan

Data persyaratan

 

   Gambar 5.17 Diagram level 1 proses data persyaratan 

Berdasarkan gambar 5.17 Diagram Level 1 proses data 

persyaratan dijelaskan sebagai berikut. admin menginput data 

persyaratan direkam, admin melihat tambah persyaratan dan edit 

data persyaratan dan hapus data persyaratan sedangkan 

pimpinan dan pegawai hanya menerima informasi data 

persyaratan 

11. Diagaram Level 1 Proses Waktu Kunjungan 

Adapun diagram level 1 proses data waktu kunjungan dapat 

dilihat pada gambar 5.18 sebagai berikut ini. 
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  Gambar 5.18 Diagram level 1 proses data waktu kunjungan 

Berdasarkan gambar 5.18 Diagram Level 1 proses data waktu 

kunjungan dijelaskan sebagai berikut. admin menginput data 

waktu kunjungan direkam, admin melihat tambah waktu 

kunjungan dan edit data persyaratan dan hapus data persyaratan 

sedangkan pasien dan pegawai  hanya menerima informasi data 

waktu kunjungan. 
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12.  Diagaram Level 1 Proses Data Galeri 

Adapun diagram level 1 proses data galeri dapat dilihat 

pada gambar 5.19 sebagai berikut ini. 
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Gambar 5.19 Diagram level 1 proses data galeri 

Berdasarkan gambar 5.19 Diagram Level 1 proses data galeri 

dijelaskan sebagai berikut. admin menginput data galeri direkam, 

admin melihat tambah data galeri dan edit data galeri dan hapus 

data galeri sedangkan pasien dan pegawai  hanya menerima 

informasi data galeri 

13. Diagaram Level 1 Proses Data Fasilitas 

Adapun diagram level 1 proses data fasilitas dapat dilihat pada 

gambar 5.20 sebagai berikut ini 
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   Gambar 5.20 Diagram level 1 proses data fasilitas 

Berdasarkan gambar 5.20 Diagram Level 1 proses data failitas 

dijelaskan sebagai berikut. admin menginput data fasilitas 

direkam, admin melihat tambah data fasilitas dan edit data 

fasilitas dan hapus data fasilitas sedangkan pasien hanya 

menerima informasi data fasilitas 

14. Diagaram Level 1 Proses data obat 

Adapun diagram level 1 proses data obat dapat dilihat pada 

gambar 5.21 sebagai berikut ini 
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   Gambar 5.21 Diagram level 1 proses data obat 

Berdasarkan gambar 5.21 Diagram Level 1 proses data obat 

dijelaskan sebagai berikut. admin menginput data obat direkam, 

admin melihat tambah data obat  dan edit data obat dan hapus 

data obat sedangkan dokter dan admin hanya menerima informasi 

data obat. 

15. Diagaram Level 1 Proses kategori obat 

Adapun diagram level 1 proses data obat dapat dilihat pada 

gambar 5.22 sebagai berikut ini 
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Gambar 5.22 Diagram level 1 proses data kategori obat 

Berdasarkan gambar 5.22 Diagram Level 1 proses data kategori obat 

dijelaskan sebagai berikut. admin menginput data kategori obat  direkam, 

admin melihat tambah data kategori obat  dan edit data kategori obat dan 

hapus data kategori obat sedangkan dokter dan admin hanya menerima 

informasi data kategori obat. 

16. Diagaram Level 1 Proses rawat inap 

Adapun diagram level 1 proses data rawat inap dapat dilihat pada 

gambar 5.23 sebagai berikut ini 
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              Gambar 5.23 Diagram Level 1 dibagian rawat inap 

Berdasarkan gambar 5.22 Diagram Level 1 proses data rawat inap 

dijelaskan sebagai berikut. admin menginput data rawat inap  direkam, 

admin melihat mengedit data rawat inap  dan melihat data rawat inap 

sedangkan farmasi dan transaksi hanya menerima informasi data rawat 

inap 

17. Diagaram Level 1 Proses Pimpinan 

Adapun diagram level 1 proses pimpinan dapat dilihat pada gambar 

5.24  sebagai berikut ini 
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              Gambar 5.24 Diagram Level 1 pimpinan 

Berdasarkan gambar 5.24 Diagram Level 1 proses pimpinan 

dijelaskan sebagai berikut.  

1. Proses 1.0 P adalah aktivitas dimana Laporan dari tabel 

pasien di proses ke system dan menghasilkan laporan data 

pasien yang kemudian dikirimkan kepada pimpinan. 

2. Proses 2.0 P adalah aktivitas dimana Laporan dari tabel 

dokter di proses ke system dan menghasilkan laporan data 

dokter yang kemudian dikirimkan kepada pimpinan. 

3. Proses 3.0 P adalah aktivitas dimana Laporan dari tabel 

pegawai di proses ke system dan menghasilkan laporan data 

pegawai yang kemudian dikirimkan kepada pimpinan. 
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4. Proses 4.0 P adalah aktivitas dimana Laporan dari tabel 

transaksi di proses ke system dan menghasilkan laporan data 

transaksi yang kemudian dikirimkan kepada pimpinan. 

B. Pemodelan Data 

Pemodelan data yang adalah ERD (Entity Relationship 

Diagram).  Dapat dilihat pada gambar 5.25 berikut ini: 
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               Gambar 5.25  Entity Relaionship Diagram (ERD)
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                      Berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) pada gambar 

5.25 yaitu: 

1. Banyak tb_pasien melihat banyak tb_fasilitas yang meliputi id, 

keterangan, Id_dokter, Tempat Lahir, cara masuk, nomor hp, 

no pendaftaran, status formulir, tanggal lahir, tanggal daftar, no 

tlp penanggung jawab, nama penangung jawab pasien, jadwal 

praktek, jenis kelamin, nama pasien, keluhan, alamat, no ktp, 

no urut.  

2. Satu tb_pasien melakukan satu tb_pendaftaran yang meliputi 

id_pasien, id_pendaftaran, Tempat Lahir, cara masuk, nomor 

hp, no pendaftaran, status formulir, tanggal lahir, tanggal 

daftar, no tlp penanggung jawab, nama penangung jawab 

pasien, jadwal praktek, jenis kelamin, nama pasien, keluhan, 

alamat, no ktp, no urut, tanggal daftar,  

3. Banyak tb_pasien melihat banyak tb_dokter yang meliputi 

id_pasien, id_dokter. 

4. Banyak tb_pasien melihat banyak tb_infokamar yang meliputi 

id_infokamar, gambar, keterangan, id_pendaftaran, Tempat 

Lahir, cara masuk, nomor hp, no pendaftaran, status formulir, 

tanggal lahir, tanggal daftar, no tlp penanggung jawab, nama 

penangung jawab pasien, jadwal praktek, jenis kelamin, nama 

pasien, keluhan, alamat, no ktp, no urut, tanggal daftar, 
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5. Banyak tb_pasien melihat banyak tb_fasilitas yang meluputi 

id_pasien, id_fisilitas, keterangan. 

6. Banyak tb_pasien melihat banyak tb_dokter yang meliputi 

id_pasien, id_dokterr, id_pendaftaran, Tempat Lahir, cara 

masuk, nomor hp, no pendaftaran, status formulir, tanggal 

lahir, tanggal daftar, no tlp penanggung jawab, nama 

penangung jawab pasien, jadwal praktek, jenis kelamin, nama 

pasien, keluhan, alamat, no ktp, no urut, tanggal daftar, jadwal 

tugas, status dokter. 

5.1.3. Tahapan Pemodelan dan Desain 

Desain cepat merupakan tahapan yang digunakan untuk membentuk 

perangkat lunak yang dibutuhkan secara garis besar. 

A. Desain Database 

Desain database adalah kumpulan tabel yang saling berhubungan, 

rancangan database dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Tabel tbl_pasien digunakan untuk menampung data pasien pada 

Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar Palembang, tabel tb_pasien dapat dilihat pada tabel 

5.9. 

 Nama tabel: tbl_pasien 

 Primary key: id_pasien* 

           Foriegn key: - 
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Tabel 5.9 tbl_pasien 

No.No Field Type Size Keterangan 

1 Id_pasien* Int  11 Primary key 

2 id_dokter** Int  11 Foriegn key 

3 NoUrut Int 11 No urut 

4 NoPendaftaran varchar 10 No pendaftaran 

5 NamaPasien Varchar 30 Nama pasien 

6 JenisKelamin Char 1 Jenis kelamin 

7 TempatLahir varchar 50 Tempat lahir 

8 TanngalLahir Date  Tanggal lahir 

9 Alamat  varchar 100 Alamat 

10 NomorHp varchar 20 Nomor hp 

11 Keluhan  Text  Keluhan 

12 StatusFormulir varchar 20 Status formulir 

13 TanggalDaftar Date  Tanggal daftar 

14 CaraMasuk Varchar 100 Cara masuk 

15 PenanggungJawab Varchar 50 Penanggung 

jawab 

16 NoKTP Varchar 30 No KTP 

17 NoTelpPenanggungJawab Varchar 15 No telepon 

penanggungj 

awab 

18 BiayaTindakan Int 11 Biaya tindakan 

19 TanggalBayarTindakan Date  Tanggal bayar 

tindakan 

20 NoUrutDaftar Int 11 No Urut Daftar 

21 Keterangan  Varchar 100 Keterangan 

22 KeteranganRawat Varchar 20 Keterangan 

Rawat 

23 Kamar Int 11 Kamar 

24 KetBayarObat Int 11 Keterangan 

Bayar Obat 

25 Id_Kamar Int 11 Id_Kamar 

26 TanggalSewaKamar Date   Tanggal Sewa 

Kamar 

27 TanggalKeluar Date   Tanggal Keluar 

28 BiayaObat Int 11 Biaya Obat 

29 BiayaKamar Int 11 Biaya Kamar 

30 TotalBiaya Int 11 Total Biaya 
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2. Tabel tbl_datadokter digunakan untuk menampung data 

pasien pada Implementasi dan Pengembangan Sistem 

Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, tabel 

tb_datadokter dapat dilihat pada tabel 5.10. 

 Nama tabel: tbl_datadokter 

 Primary key: id_dokter* 

           Foriegn key: status_dokter** 

 

Tabel 5.10 tbl_datadokter 

No.No Field Type Size Keterangan 

1 Id_dokter* Int 11 Primary key 

2 Username  varchar 30 Username 

3 Password  varchar 30 Password 

4 Nama  varchar 50 Nama 

5 Alamat  Varchar 100 Alamat 

6 Notelpn Varchar 15 Notelpn 

7 Jeniskelamin Varchar 1 Jeniskelamin 

8 Jadwaltugas Varchar 100 Jadwal_tugas 

9 Statusdokter** Varchar 30 Foriegn key 

10 Gambar Varchar 100 Gambar 

 

3. Tabel tbl_status_dokter digunakan untuk mengetahui data 

dokter yang  diberikan untuk pasien pada Implementasi dan 

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang, tabel tbl_status_dokter dapat dilihat pada tabel 

5.11. 

 Nama tabel: tb_status_dokter 

 Primary key: id_status_dokter 

 Foriegn key: - 

 

Tabel 5.11 tbl_stasus_dokter 

No. Field Type Size Keterangan 

1 Id_status_dokter* Int  11 Primary key 

2 Keterangan  int  11 Foriegn key 
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4. Tabel tbl_farmasi digunakan untuk mengetahui data obat yang  

diberikan oleh dokter untuk pasien pada Implementasi dan 

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang, tabel tbl_farmasi dapat dilihat pada tabel 5.12. 

 Nama tabel: tb_farmasi 

 Primary key: Faktur_obat 

 Foriegn key: id_kategori** 

 

Tabel 5.12 tbl_farmasi 

No. Field Type Size Keterangan 

1 Faktur_obat Int  11 Primary key 

2 Id_Kategori** int  11 Foriegn key 

3 Nama_obat Varchar 50 Nama_obat 

4 Stock Int 11 Stock 

5 Harga Int 11 Harga 

6 Jenisobat Varchar 20 Jenisobat 

7 Tanggalkadarluasa Date  tanggalkadarluasa 

 

5. Tabel tbl_rinciantindakanuntukpasien digunakan untuk 

melakukan rincian transaksi apasaja yang bersangkutan 

dengan pasien pada Implementasi dan Pengembangan Sistem 

Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, tabel 

tbl_rinciantindakanuntukpasien dapat dilihat pada tabel 5.12.  

 Nama tabel: tbl_rinciantindakanuntukpasien 

 Primary key: Id_Rincian_Tindakan* 

 Foriegn key: Id_Pasien** 

 

Tabel 5.12 tbl_rinciantindakanuntukpasien 

No

. 
Field Type Size Keterangan 

1 Id_Rincian_Tindakan * Int  11 Primary key 

2 Id_Pasien** Int  11 Foriegn key 
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No

. 
Field Type Size Keterangan 

3 Tindakan  Varchar  100 Tindakan  

4 Tarif Int  11 Tariff  

 

6. Tabel tbl_obatuntukpasien digunakan untuk melakukan info 

kamar pada Implementasi dan Pengembangan Sistem 

Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, tabel 

tbl_obatuntukpasien dapat dilihat pada tabel 5.13.  

 Nama tabel: tbl_obatuntukpasien 

 Primary key: id_obatuntukpasien* 

 Foriegn key: id_pasien** 

                      id_farmasi** 

   

Tabel 5.13 tbl_obatuntukpasien 

No. Field Type Size Keterangan 

1 Id_obatuntukpasien Int  11 Primary key 

2 Id_pasien** Int 11 Foriegn key 

3 Id_farmasi** Int 11 Foriegn key 

4 Hargaobat Int 11 Hargaobat 

5 Jumlah Int 11 Jumlah 

6 Status  Int  11 Status  

 

7. Tabel tbl_kategori_obat digunakan untuk melakukan 

persyaratan pasien berobat pada Implementa;si dan 

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar 

Palembang, tabel tb_kategori_obat dapat dilihat pada tabel 

5.14 

 Nama tabel: tbl_kategori_obat 

 Primary key: id_kategori_obat* 

 Foriegn key:  - 

 

 



93 
 

Tabel 5.14 tbl_kategori_obat 

No. Field Type Size Keterangan 

1 Id_kategori_obat* Int  11 Primary key 

2 Kategori Varchar 30 Varchar 

 

8. Tabel tbl_infokamar digunakan untuk melakukan infokamar 

pasien pada Implementa;si dan Pengembangan Sistem 

Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, tabel 

tb_infokamar dapat dilihat pada tabel 5.14 

 Nama tabel: tbl_infokamar 

 Primary key: id_infokamar* 

 Foriegn key:  id_kategori_kamar** 

 

Tabel 5.14 tbl_infokamar 

No. Field Type Size Keterangan 

1 Id_kamar* Int  11 Primary key 

2 Kategori** Varchar 50 Foriegn key 

3 Info kamar Text  Infokamar 

4 Gambar Varchar 100 Gambar 

5 Keterangan Varchar 100 Keterangan 

6 Harga Int 11 Harga 

7 Jumlahkamar Int 11 Jumlahkamar 

 

9. Tabel tbl_kategorikamar digunakan untuk melakukan kategori 

kamar pasien pada Implementa;si dan Pengembangan Sistem 

Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, tabel 

tb_kategorikamar dapat dilihat pada tabel 5.14 

 Nama tabel: tbl_kategorikamar 

 Primary key: id_kategorikamar* 

 Foriegn key:  - 
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Tabel 5.14 tbl_kategorikamar 

No. Field Type Size Keterangan 

1 Id_kategori_kamar* Int  11 Primary key 

2 Kategori Varchar 50 Kategori 

 

 

B. Desain Interface 

1. Desain Interface Input 

A. Desain Interface Halaman Beranda Pada Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

beranda. dapat dilihat pada gambar 5.26 berikut ini: 

 

Beranda Informasi Fasilitas pendaftaran Login

Kontak Kami

Telp : XXXXXXXXXX

Email : XXXXXX@ XX

XXXXXXXXXXXXXXX

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Tentang Kami

Galeri

LOGO

 

                Gambar 5.26 Halaman Beranda 

B. Desain Interface Halaman Info Kamar Pada Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman Info 

Kamar, dapat dilihat pada gambar 5.27 berikut ini: 
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Beranda Informasi BerandaGaleri Fasilitas pendaftaran Login

Kategori Kamar

1. VVIP

2. VIP

3. Kelas I

4. Kelas II

5. Kelas III

1. VVIP

2. VIP

3. Kelas I

4. Kelas II

5. Kelas III

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Info Kamar

Infor kamar

LOGO

 

                    Gambar 5.27  Halaman Info Kamar 

C. Desain Interface Halaman Pelayanan Umum Pada 

Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

pelayanan umum, dapat dilihat pada gambar 5.28 berikut 

ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   Gambar 5.28  Halaman Pelayanan Umum 

Beranda Informasi BerandaGaleri Fasilitas pendaftaran Login

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Jadwal Praktek Dokter 

Pelayanan Umum

Gambar Gambar

GambarGambar

Gambar

Detail xxxxxxxxxxxxx Detail xxxxxxxxxxxxx Detail xxxxxxxxxxxxx

Detail xxxxxxxxxxxxx Detail xxxxxxxxxxxxx

LOGO
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D. Desain Interface Halaman Pelayanan Kejiwaan Pada 

Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

pelayanan kejiwaan, dapat dilihat pada gambar 5.29 

berikut ini: 

 

 

 

 

             Gambar 5.29 Halaman Pelayanan Kejiwaan 

E.  Desain Interface Halaman Pelayanan Rawat Inap 

Pada Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

Pelayanan Rawat Inap,dapat dilihat pada gambar 5.30 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 5.30  Halaman Pelayanan Rawat Inap  

Beranda Informasi Fasilitas pendaftaran Login

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Jadwal Praktek  

Pelayanan Kejiwaan

Gambar Gambar

GambarGambar

Gambar

Detail xxxxxxxxxxxxx Detail xxxxxxxxxxxxx Detail xxxxxxxxxxxxx

Detail xxxxxxxxxxxxx Detail xxxxxxxxxxxxx

Galeri

LOGO

Beranda Informasi Fasilitas pendaftaran Login

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Jadwal Praktek  

Pelayanan Rawat Inap

Gambar Gambar

GambarGambar

Gambar

Detail xxxxxxxxxxxxx Detail xxxxxxxxxxxxx Detail xxxxxxxxxxxxx

Detail xxxxxxxxxxxxx Detail xxxxxxxxxxxxx

Galeri

LOGO
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F. Desain Interface Halaman Persyaratan pada Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

Persyaratan, dapat dilihat pada gambar 5.31 berikut ini: 

 

 

 

 

      

     Gambar 5.31 Halaman Persyaratan 

G. Desain Interface Halaman Waktu Kunjungan pada 

Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

Waktu Kunjungan, dapat dilihat pada gambar 5.32 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

   Gambar 5.32 Halaman Waktu Kunjungan Pada Website 

 

Beranda Informasi Fasilitas pendaftaran Login

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Persyaratan

 1. XXXXXXXXXXXXXXX

 2. XXXXXXXXXXXXXXX

 3. XXXXXXXXXXXXXXX

 4. XXXXXXXXXXXXXXX

Syarat Pendaftaran Berobat Ke Rumah sakit 

Ernaldi Bahar Prov Sumsel

Galeri

LOGO

Beranda Informasi Fasilitas pendaftaran Login

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Waktu Kunjungan

Pagi xxxx

IGD xxxx

Demi Ketenangan Keluarga Kita Berkunjunglah 

Pada Wajtu Yang Telah Di Tentukan

Beranda

LOGO
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H. Desain Interface Halaman Galeri pada Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

galeri, dapat dilihat pada gambar 5.33 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 5.33 Halaman Galeri 

I. Desain Interface Halaman Fasilitas pada Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman mata 

pelajaran, dapat dilihat pada gambar 5.34 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 5.34 Halaman Fasilitas 

Beranda Informasi Fasilitas pendaftaran Login

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Galeri

Gambar

Gambar

Gambar

Galeri

LOGO

Beranda Informasi Fasilitas pendaftaran Login

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Fasilitas Yang Ada Di 

Rumah Sakit

No Ruangan
Jumlah 

xxxx xxxxx

Galeri

LOGO
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J. Desain Interface Halaman Pendaftaran Pasien Baru Pada 

Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

Pendaftaran Pasien Baru. dapat dilihat pada gambar 5.35 

berikut ini: 

Beranda Informasi Fasilitas pendaftaran Login

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Pendaftaran Pasien Baru

No Penanggung Jawab : XXXX

No Ktp Penanggung Jawab : 

XXXX

Cara Masuk : XXXX

Keluhan : XXXX

No Hp : XXXX

Alamat : XXXX

Tanggal Lahir : XXXX

Tempat Lahir : XXXX

No Urut : XXXX

Nama Pasien : XXXX

Jenis kelamin : XXXX

Dokter : XXXX

Cetak Batal

Informasi

LOGO

 

  Gambar 5.35 Halaman Pendaftaran Pasien Baru 
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K. Desain Interface Halaman Pendaftaran Pasien Lama pada 

Website 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

pendaftaranpasien lama, dapat dilihat pada gambar 5.36 

berikut ini 

Beranda Informasi Fasilitas pendaftaran Login

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 

ERNALDI BAHAR

Pendaftaran Pasien Lama

No Rekam Medis : XXXX

Nama Pasien : XXXX

Cetak Data Batal

Galeri

LOGO

 

      Gambar 5.36 Halaman Pasien Lama 

B. Desain Interface Pada Admin 

a) Desain Interface Halaman Input Login  

Menu login berfungsi untuk mengakses halaman admin 

utama, pimpinan, dokter, transaksi, dan farmasi yang 

akan menampilkan login user terdapat form user name 

dan password. Seperti pada gambar 5.37 berikut ini: 
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SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT ERNALDI 

BAHAR

User Name : XXXXX

Login

Password : XXXXX

Batal

LOGO

 

                      Gambar 5.37 Halaman Login 

b) Desain Interface Pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

admin , dapat dilihat pada gambar 5.38 berikut ini: 

1
mm/dd/yyyy

RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PALEMBANG

Foto Admin 

Dashboard 

No No antri No Rek. Medis Nama pasien JK Tempat tanggal lahir Alamat No hp keluarga Keluhan Aksi 

mm/dd/yyyy Cetak 

Data Pasien 

. Pasien Lama

. Pasien Baru

Data Pegawai

Data Dokter

Website 

. Info Kamar

. Persyaratan 

. Waktu Kunjungan 

. Galeri 

. Fasilitas 

. Kontak 

. Tentang Kami

Farmasi 

Transaksi 

1

2

3

4

5

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

x

x

x

x

x

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

No No antri No Rek. Medis Nama pasien JK Tempat tanggal lahir Alamat No hp keluarga Keluhan Status 

1

2

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

x

x

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

LOGO

 

           Gambar 5.38 Halaman Admin 
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c) Desain Interface Halaman Pegawai pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

Pegawai, dapat dilihat pada ga mbar 5.39 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 5.39 Halaman pegawai 

d) Desain Interface Halaman Data Dokter pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman Data 

Dokter, dapat dilihat pada gambar 5.40 berikut ini: 

Admin

Home

Website

Data Pegawai

Data Dokter

Pasien Daftar

Master Data

Dashboard Home

Data Dokter

Tambah Search

No StatusJadwal TugasNo TlpNo TlpAlamatJenis KelaminNamaNIPFoto

Poto

Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Previos Next

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Aksi

LOGO

 

             Gambar 5.40 HalamanData Dokter 

 

 

Admin

Home

Website

Data Pegawai

Data Dokter

Pasien Daftar

Master Data

Dashboard Home

Data Pegawai

Tambah Search

No AksiAlamatNo TlpJabatanTanggal LahirTempat LahirJenis KelaminNamaFoto

Poto

Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Previos Next

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

LOGO
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e)  Desain Interface Halaman Info Kamar pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman info 

kamar, dapat dilihat pada gambar 5.41 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 5.42 Halaman Info Kamar 

f)   Desain Interface Halaman Persyaratan Pada 

Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

persyaratan, dapat dilihat pada gambar 5.43 berikut ini: 

 

 

 

 

 

RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PALEMBANG

Foto Admin 

No Keterangan Info Kamar Kategori Aksi 

Data Pasien 

. Pasien Lama

. Pasien Baru

Data Pegawai

Data Dokter

Website 

. Info Kamar

. Persyaratan 

. Waktu Kunjungan 

. Galeri 

. Fasilitas 

. Kontak 

. Tentang Kami

Farmasi 

Transaksi 

1

2

3

4

5

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Info Kamar

Previous 1 Next 

Search Tambah + Show 10 Entries 

LOGO



104 
 

Admin

Home

Website

Data Pegawai

Data Dokter

Pasien Daftar

Master Data

Home
Poto

Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Batal Simpan

Persyaratan

Info Kamar

Persyaratan

Waktu Kunjungan

Galeri

Fasilitas

Gambar Slider

Tentang Kami

Kontak

LogOut

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOGO

 

         Gambar 5.43 Halaman Persyaratan 

g) Desain Interface Halaman waktu kunjungan Pada 

Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

waktu kunjungan, dapat dilihat pada gambar 5.44 berikut 

ini: 
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RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PALEMBANG

Foto Admin 

Data Pasien 

. Pasien Lama

. Pasien Baru

Data Pegawai

Data Dokter

Website 

. Info Kamar

. Persyaratan 

. Waktu Kunjungan 

. Galeri 

. Fasilitas 

. Kontak 

. Tentang Kami

Farmasi 

Transaksi 

Waktu Kunjungan

Waktu Kunjungan

Pagi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IGD :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LOGO

 

   Gambar 5.44 Halaman waktu kunjungan 

h) Desain Interface Halaman Galeri Pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman waktu 

kunjungan, dapat dilihat pada gambar 5.45 berikut ini: 

Admin

Home

Website

Data Pegawai

Data Dokter

Pasien Daftar

Master Data

Home
Poto

Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Previous Batal

Galeri

Info Kamar

Persyaratan

Waktu Kunjungan

Galeri

Fasilitas

Gambar Slider

Tentang Kami

Kontak

LogOut

Dasboard Galeri

Tambah Search

No Foto Keterangan Aksi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gambar

Gambar

Gambar

Gambar

Gambar

Gambar

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

LOGO

 

    Gambar 5.45 Halaman Galeri 
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i) Desain Interface Halaman Fasilitas Pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

fasilitas, dapat dilihat pada gambar 5.46 berikut ini 

Admin

Home

Website

Data Pegawai

Data Dokter

Pasien Daftar

Master Data

Home
Poto

Sistem Informasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Simpan Batal

Fasilitas

Info Kamar

Persyaratan

Waktu Kunjungan

Galeri

Fasilitas

Gambar Slider

Tentang Kami

Kontak

LogOut

Dasboard Kontak

Tambah

No Keterangan Aksi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Telp : XXXXX

Email : XXXXXX

LOGO

 

     Gambar 5.46 HalamanFasilitas 

j) Desain Interface Halaman Kontak Pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

kontak, dapat dilihat pada gambar 5.47 berikut ini: 
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RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PALEMBANG

Foto Admin 

No Keterangan Aksi 

Data Pasien 

. Pasien Lama

. Pasien Baru

Data Pegawai

Data Dokter

Website 

. Info Kamar

. Persyaratan 

. Waktu Kunjungan 

. Galeri 

. Fasilitas 

. Kontak 

. Tentang Kami

Farmasi 

Transaksi 

1

2

3

4

5

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Data Kontak

Previous 1 Next 

Search Tambah + Show 10 Entries 

LOGO

 

                     Gambar 5.47 Halaman Kontak 

k) Desain Interface Halaman kategori obat Pada 

Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

kategori obat, dapat dilihat pada gambar 5.48 berikut ini: 

Admin

Home

Website

Data Pegawai

Data Dokter

Pasien Daftar

Master Data

Dashboard Home

Data Kategori Obat

Tambah Search

No Aksi

Poto

Sistem Informasi Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

X

LOGO

Kategori Obat

Obat

Keterangan

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

X

 

                   Gambar 5.48 Halaman Kategori obat 
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l) Desain Interface Halaman tindakan Pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

tindakan, dapat dilihat pada gambar 5.49  berikut ini: 

Admin

Home

Website

Data Pegawai

Data Dokter

Data Pasien

Master data

Dashboard Home

Data Tindakan

Tambah Search

No AksiTarifKeterangan

Poto

Sistem Informasi Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar

Previos Next

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

X

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

X

LOGO

Kategori Kamar

Farmasi

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

X

tindakan

 

                    Gambar 5.49 Halaman tindakan  

m) Desain Interface Halaman kategori kamar Pada 

Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

kategori kamar, dapat dilihat pada gambar 5.50 berikut 

ini: 
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Admin

Home

Website

Data Pegawai

Data Dokter

Data Pasien

Master data

Dashboard Home

Data Kategori Kamar

Tambah Search

No AksiKeterangan

Poto

Sistem Informasi Rumah Sakit 

Ernaldi Bahar

Previos Next

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

X

LOGO

Kategori Kamar

Farmasi

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

X

tindakan

 

       Gambar 5.50 Halaman kategori kamar 

a. Pembahasan  

i. Pembentukan Prototype 

A. Implementasi Hasil Desain Sistem 

1. Implementasi Interface 

Tabel  5.18 Implementasi Interface Admin 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama  

3 Form pasien Menampilkan data pasien 

4 Form dokter Menambahkan dokter 

5 Form pegawai Menambahkan pegawai 

6 Form persyaratan Menambahkan persyaratan 

7 Form info kamar Menambahkan info kamar 

8 Form waktu kunjungan Menambahkan waktu 

kunungan 

9 Form kategori obat Menampilkan data kategori 

obat 

10 Form obat Menampilkan data obat 

11 Form tindakan Menampilkan data tindakan 

12 Form kategori kamar Menampilkan data kategori 

kamar 
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          Tabel 5.19 Implementasi Interface dokter 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama 

4 Form data pasien Menampilkan data pasien 

  

      Tabel 5.20 Implementasi Interface kasir 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama 

3 Form data pembayaran 

pasien 

Menampilkan data 

pembayaran pasien 

4 Form data pasien Menampilkan data pasien 

 

     Tabel 5.21 Implementasi Interface farmasi  

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama 

3 Form data obat Tampilan data obat 

4 Form jensi obat Menampilkan data jenis 

obat 

5 Form data merk obat Menampilkan data merk 

obat 

6 Form data farmasi 

pasien 

Menampilkan data farmasi 

pasien 

 

     Tabel 5.22 Implementasi Interface Rawat Inap   

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama 

3 Form data pasien rawat 

inap 

Menampilkan data pasien 

rawat inap 
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 Tabel 5.23 Implementasi Interface pimpinan 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama 

3 Form laporan data 

pasien 

Menampilkan laporan 

pasien 

4 Form laporan data 

dokter 

Menampilkanlaporan 

pegawai 

5 Form laporan data 

pegawai 

Menampilkan laporan 

dokter 

6 Form laporan data 

transaksi 

Menampilkan laporan 

transaksi 

 

2. Hasil Desain Interface 

A. Desain Interface Input bagian admin 

a) Halaman Login Admin 

Halaman ini merupakan halaman login. Berikut tampilan 

halaman login pada admin, dapat dilihat pada gambar 

5.51. 
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 Gambar 5.51 Halaman Login admin 

b) Halaman beranda pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman data dokter. Berikut 

tampilan halaman beranda pada admin, dapat dilihat pada 

gambar 5.52 

 

 

Gambar 5.52  Input Beranda Admin 
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c) Input Data Pasien pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman data pasien pada admin. 

Berikut tampilan halaman data pasien pada admin, dapat 

dilihat pada gambar 5.53. 

 

 

 

Gambar 5.53 Input data pasien Admin 

d) Input Data Pegawai pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman data pegawai. Berikut 

tampilan halaman pegawai pada admin, dapat dilihat pada 

gambar 5.54 
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    Gambar 5.54 Halaman Data Pegawai 

e) Output cetak data pasien pada Admin 

Halaman ini merupakan cetak data pasien. Berikut 

tampilan cetak data pasien  pada admin, dapat dilihat 

pada gambar 5.55 

 

 

          Gambar 5.55 Output Cetak Data Pegawai 
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f) Input Dokter pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman data dokter. Berikut 

tampilan halaman data dokter pada admin, dapat dilihat 

pada gambar 5.56 

 

 

 

              Gambar 5.56 Input Data Dokter pada admin 

g) Halaman Info Kamar pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman info kamar. Berikut 

tampilan halamaninfo kamar pada admin, dapat dilihat 

pada gambar 5.57 
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Gambar 5.58 Input Info Kamar Pada Admin 

 

h) Halaman Persyaratan pada Admin 

Halaman ini merupakan input data persyaratan. Berikut 

tampilan input data persyaratn pada admin, dapat dilihat 

pada gambar 5.59 

 

                             Gambar 5.59 Input Persyaratan Pada Admin 
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i) Halaman waktu kunjungan pada Admin 

Halaman ini merupakan input waktu kunjungan. Berikut 

tampilan input waktu kunjungan pada admin, dapat 

dilihat pada gambar 5.60 

 

 

Gambar 5.60 Input Waktu Kunjungan Pada Admin 

j) Halaman Galeri pada Admin 

Halaman ini merupakan input galeri. Berikut tampilan 

input  galeri pada admin, dapat dilihat pada gambar 5.61. 
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       Gambar 5.61  Input Galeri Pada Admin 

k) Halaman Fasilitas pada Admin 

Halaman ini merupakan input fasilitas. Berikut tampilan 

input fasilitas pada admin, dapat dilihat pada gambar 5.62 

 

Gambar 5.62 Input Fasilitas Pada Admin 
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l) Halaman kontak pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman tentang kami. Berikut 

tampilan halaman tentang kami pada admin, dapat dilihat 

pada gambar 5.63 

 

 

                                           Gambar 5.63 Input kontak Pada Admin 

m) Halaman Tentang Kami pada Admin 

Halaman ini merupakan input tentang kami. Berikut 

tampilan input tentang kami pada admin, dapat dilihat 

pada gambar 5.64 
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    Gambar 5.64 Input Tentang kami Pada Admin 

n) Halaman Gambar Slide pada Admin 

Halaman ini merupakan input Gambar Slide. Berikut 

tampilan input gambar slide pada admin, dapat dilihat 

pada gambar 5.65 

 

 

Gambar 5.65 Input Gambar Slide Pada Admin 
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o) Halaman Gambar Slide pada Admin 

Halaman ini merupakan input kategori obat. Berikut 

tampilan input kategori obat pada admin, dapat dilihat  

pada gambar 5.66 

 

 

Gambar 5.66 Input Kategori Obat Pada Admin 

p) Halaman Obat pada Admin 

Halaman ini merupakan input obat. Berikut tampilan 

input obat pada admin, dapat dilihat  pada gambar 5.67 
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Gambar 5.67 Input Obat Pada Admin 

q) Halaman Tindakan pada Admin 

Halaman ini merupakan input tindakan. Berikut tampilan 

input tindakan pada admin, dapat dilihat  pada gambar 

5.68 

 

 

Gambar 5.68 Input Tindakan Pada Admin 
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r) Halaman Kategori Kamar pada Admin 

Halaman ini merupakan input kategori kamar. Berikut 

tampilan input kategori kamar pada admin, dapat dilihat  

pada gambar 5.69 

 

 

Gambar 5.69 Input Kategori Kamar  Pada Admin 

B. Desain Interface Pasien 

a) Halaman beranda pasien 

Halaman ini merupakan halaman beranda  pasien Berikut 

tampilan halaman beranda pasien, dapat dilihat pada 

gambar 5.70 
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Gambar 5.70 Halaman beranda website 

b)  Halaman beranda info kamar 

Halaman ini merupakan halaman beranda info kamar. 

Berikut tampilan halaman beranda info kamar, dapat 

dilihat pada gambar 5.71 

 

 

Gambar 5.71 Halaman info kamar website 



125 
 

c) Halaman website jadwal praktek 

Halaman ini merupakan halaman pendaftaran pasien 

baru. Berikut tampilan halaman pendaftaran pasien baru, 

dapat dilihat pada gambar 5.72 

 

                             Gambar 5.72 Halaman jadwal praktek website 

d) Halaman bagian persyaratan 

Halaman ini merupakan halaman bagian persyaratan 

baru. Berikut tampilan halaman bagian persyaratan, dapat 

dilihat pada gambar 5.73 
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Gambar 5.73 Halaman jadwal praktek website 

e) Halaman bagian waktu kunjungan 

Halaman ini merupakan halaman pendaftaran pasien 

baru. Berikut tampilan halaman pendaftaran pasien baru, 

dapat dilihat pada gambar 5.74 
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Gambar 5.74 Halaman waktu kunjungan website 

f) Halaman bagian galeri 

Halaman ini merupakan halaman bagian galeri. Berikut 

tampilan halaman bagian galeri, dapat dilihat pada 

gambar 5.75 
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Gambar 5.75 Halaman galeri website 

g) Halaman bagian fasilitas 

Halaman ini merupakan halaman bagian fasilitas. Berikut 

tampilan halaman bagian fasilitas, dapat dilihat pada 

gambar 5.76 
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Gambar 5.76 Halaman fasilitas website 

h) Halaman pendaftaran Pasien Baru 

Halaman ini merupakan halaman pendaftaran pasien 

baru. Berikut tampilan halaman pendaftaran pasien baru, 

dapat dilihat pada gambar 5.77 

 

Gambar 5.77 Halaman Pendaftaran Pasien Baru 
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i) Output Cetak Pendaftaran Pasien Baru  

Halaman ini merupakan halaman Output Cetak 

Pendaftaran Pasien Baru. Berikut tampilan halaman 

Output Cetak Pendaftaran Pasien Baru, dapat dilihat pada 

gambar 5.78 

 

Gambar 5.78 Halaman output cetak Pendaftaran Pasien Baru 

j) Halaman Pendaftaran Pasien Lama 

Halaman ini merupakan halaman pendaftaran pasien 

lama. Berikut tampilan halaman pendaftaran pasien lama, 

dapat dilihat pada gambar 5.79 
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Gambar 5.79 Halaman Pendaftaran Pasien Lama 

k) Output Cetak Pendaftaran Pasien Lama  

Halaman ini merupakan halaman Output Cetak 

Pendaftaran Pasien lama. Berikut tampilan halaman 

Output Cetak Pendaftaran Pasien lama, dapat dilihat pada 

gambar 5.80. 

 

         Gambar 5.80 Halaman output cetak Pendaftaran Pasien lama 
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l) Halaman bagian login website 

Halaman ini merupakan halaman bagian login website. 

Berikut tampilan halaman bagian login website., dapat 

dilihat pada gambar 5.81. 

 

 

Gambar 5.81 Halaman Beranda 

C. Desain Interface Bagian Dokter  

a)  Halaman bagian login Dokter 

Halaman ini merupakan halaman bagian login dokter. 

Berikut tampilan halaman bagian login dokter., dapat 

dilihat pada gambar 5.82 
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          Gambar 5.82 input login dokter 

b) Halaman beranda Dokter 

Halaman ini merupakan halaman data pasien pada bagian 

dokter. Berikut tampilan halaman data pasien pada bagian 

pasien, dapat dilihat pada gambar 5.83 

 

 

        Gambar 5.83  input beranda dokter 
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c) Halaman data pasien  Dokter 

Halaman ini merupakan input data pasien pada bagian dokter. 

Berikut tampilan input data pasien pada bagian pasien, dapat 

dilihat pada gambar 5.84 

 

 

Gambar 5. 84 Halaman Dokter  

D. Desain Interface Bagian Kasir 

a)    Halaman bagian login kasir 

Halaman ini merupakan halaman bagian login kasir. 

Berikut tampilan halaman bagian login kasir., dapat 

dilihat pada gambar 5.85 
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        Gambar 5. 85 input login  Kasir 

b)    Halaman beranda kasir 

Halaman ini merupakan halaman beranda. Berikut 

tampilan input halaman beranda, dapat dilihat pada 

gambar 5.86 

 

 

           . Gambar 5.86 input beranda Kasir 
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c) Halaman Pembayaran Pasien Bagian  kasir 

Halaman ini merupakan halaman pembayaran pasien. 

Berikut tampilan input halaman pembayaran pasien, 

dapat dilihat pada gambar 5. 87 

 

     Gambar 5. 87 input pembayaran pasien pada kasir 

d)    Halaman data pasien Bagian  kasir 

 Halaman ini merupakan halaman data pasien. Berikut 

tampilan input halaman data pasien pada kasir, dapat 

dilihat pada gambar 5.88 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

Gambar 5.88 input data pasien pada kasir 

E. Desain Interface Bagian  Farmasi 

a)    Halaman bagian login Farmasi 

Halaman ini merupakan halaman bagian login farmasi  

Berikut tampilan halaman bagian login farmasi., dapat 

dilihat pada gambar 5. 89 
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        Gambar 5.89 input login  Farmasi 

a)    Halaman beranda kasir 

Halaman ini merupakan halaman beranda. Berikut 

tampilan input halaman beranda, dapat dilihat pada 

gambar 5.90 

 

 

. Gambar 5.90 input beranda Farmasi 
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b) Halaman data obat bagian farmasi 

Halaman ini merupakan halaman data obat farmasi. Berikut 

tampilan halaman farmasi, dapat dilihat pada gambar 5.91. 

 

                  Gambar 5.92 input data obat Farmasi 

F. Desain Interface Bagian  rawat inap 

a)    Halaman bagian login rawat inap 

Halaman ini merupakan halaman bagian login rawat inap 

Berikut tampilan halaman bagian login rawat inap., dapat 

dilihat pada gambar 5.93 
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       Gambar 5.93 input login  rawat inap 

b)    Halaman beranda rawat inap 

Halaman ini merupakan halaman beranda. Berikut 

tampilan input halaman beranda, dapat dilihat pada 

gambar 5.94 

 

 

. Gambar 5.94 input beranda rawat inap 
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c)   Halaman pasien rawat inap bagian rawat inap 

Halaman ini merupakan halaman rawat inap. Berikut 

tampilan halaman rawat inap, dapat dilihat pada gambar 5.95 

 

Gambar 5.95 input pasien rawat inap pada Rawat Inap 

B. Implementasi Hasil Database 

1. Implementasi Database 

Tabel 5.24 Implementasi Database 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Tabel tbl_user Menampung data user 

2 Tabel tbl_pasien Menampung data pasien 

3 Tabel tbl_datadokter Menampung data dokter 

5 Tabel tbl_farmasi Menampung data farmasi 

obat 

6 Tabel 

tbl_rinciantindakanpasien 

Menampung data transaksi 

pembayaran 

7 Tabel tbl_infokamar Menampung data info 

kamar 

8 Tabel tbl_persyaratan Menampung data 

persyaratan 

9 Tabel tbl_geleri Menampung data galeri 

10 Tabel tbl_fasilitas Menampung data fasilitas 

11 Tabel tbl_kategoriobat Menampung data kategori 

obat 
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No Nama Tabel Kegunaan 

12 Tabel 

tbl_obatuntukpasien 

Menampung data obat 

untuk pasien 

 

2. Hasil Tampilan Database 

a. Tampilan Database Table tbl_user 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tbl_user. Berikut 

tampilan tabel tbl_user, dapat dilihat pada gambar 5.96 

 

Gambar 5.96 Tampilan Tabel tbl_user 

b. Tampilan Database Tabel tbl_pasien 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tbl_pasien. 

Berikut tampilan tabel tbl_pasien, dapat dilihat pada 

gambar 5.97 

 

    Gambar 5.97 Tampilan Tabel tbl_pasien 



143 
 

c. Tampilan Database Tabel tbl_datadokter 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tbl_d1okter. 

Berikut tampilan tabel tbl_dokter, dapat dilihat pada 

gambar 5.98 

 

Gambar 5.98 Tampilan Tabel tbl_dokter 

d. Tampilan Database Tabel tbl_farmasi 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tbl_farmasi. 

Berikut tampilan tabel tbl_farmasi, dapat dilihat pada 

gambar 5.99 

 

Gambar 5.100 Tampilan Tabel kategori 
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e. Tampilan Database Tabel tbl_infokamar 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tbl_infokamar. 

Berikut tampilan tabel tbl_infokamar, dapat dilihat pada 

gambar 5.101 

 

Gambar 5.101 Tampilan Tabel tbl_infokamar  

f. Tampilan Database Tabel tbl_persyaratan 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tbl_persyaratan. 

Berikut tampilan tabel tbl_persyaratan, dapat dilihat pada 

gambar 5.102 

 

Gambar 5.102 Tampilan Tabel tbl_persyaratan 
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g. Tampilan Database Tabel tbl_galeri 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tbl_galeri. 

Berikut tampilan tabel tbl_galeri, dapat dilihat pada 

gambar 5.103 

 

Gambar 5.103 Tampilan Tabel tbl_galeri 

h. Tampilan Database Tabel tbl_fasilitas 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tbl_fasilitas. 

Berikut tampilan tabel tbl_fasilitas, dapat dilihat pada 

gambar 5.104 

 

Gambar 5.104 Tampilan Tabel tbl_fasilitas 
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i. Tampilan Database Tabel tbl_kategoriobat 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tbl_kategoriobat. 

Berikut tampilan tabel tbl_kategoriobat, dapat dilihat 

pada gambar 5.105 

 

           Gambar 5.105 Tampilan Tabel tbl_kategoriobat 

j. Tampilan Database Tabel tbl_obatuntukpasien 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel 

tbl_obatuntukpasien. Berikut tampilan tabel tbl_ 

obatuntukpasien, dapat dilihat pada gambar 5.106 

 

Gambar 5.106 Tampilan Tabel tbl_obatuntukpasien  
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ii. Testing dan Evaluasi Penyerahan Sistem atau Perangkat Lunak 

Kepada Pelanggan atau Pengguna Pengiriman Dan Penerapan 

Umpan Balik 

A. Pengujian Black-Box 

Pengujian sistem mengunakan teknik pengujian black box 

testing. Pengujian ini memperoleh kondisi input seluruh 

keperluan fungsional program. Berikut hasil pengujian 

menggunakan teknik black box testing dapat dilihat pada tabel. 

1. Tabel 5.25 Hasil Pengujian Menu Login 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik tombol 

sign in  

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

 

2. Tabel 5.26 Hasil Pengujian Menu Admin 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik menu 

dashboard  

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

2 

Data pasien Menampilkan 

input data 

pasien 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

3 

Data dokter Menampilkan 

input data 

dokter 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

4 

Data 

pegawai 

Menampilkan 

input data 

pegawai 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

5 

Data menu 

website 

Menampilkan 

data menu 

website 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

6 Klik menu Menampilkan Sesuai Berhasil 
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No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

info kamar menu data info 

kamar 

harapan 

7 

Klik menu 

persyaratan 

Menampilkan 

input data 

persyaratan 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

8 

Klik menu 

waktu 

kunjungan 

Menampilkan 

input data 

waku 

kunjungan 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

9 

Klik menu 

galeri 

Menampilkan 

input data 

galeri 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

10  

Klik menu 

fasilitas 

Menampilkan 

input data 

fasilitas 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

11 

Klik menu 

tentang 

kami  

Menampilkan 

input data 

fasilitas 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

12 

Klik menu 

gambar 

slider 

Menampilkan 

input data 

gambar slide 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

13 

Klik menu 

Data 

farmasi 

Menampilkan 

input data 

farmasi 

 

 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

14  

Klik menu 

Master data 

Menampilkan 

input data 

master data 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

15 

Klik menu 

tindakan 

Menampilkan 

menu data 

tindakan 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

17 

Kategori 

kamar 

Menampilkan 

menu data 

ketegori kamar 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

 

3. Tabel 5.27 Hasil Pengujian Menu dokter 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 
Klik menu 

dashboard 

Menampilkan 

menu   

Sesuai 

harapan 

Berhasil  
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NO 
Data Masuk Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

kesimpulan 

2 

Klik menu 

diagnosa 

pasien 

Menampilkan 

input data 

diagnosa 

pasien 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

3 

Klik menu 

resep obat  

Menampilkan 

input data 

resep obat 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

 

4. Tabel  5.28 Hasil Pengujian Menu farmasi 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik menu 

dashboard 

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

2 
Klik menu 

data obat 

Menampilkan 

data obat 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

2 

Klik menu 

jenis obat 

Menampilkan 

input data jenis 

obat 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

3 

Klik menu 

merk obat 

Menampilkan 

input data 

merk obat 

 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

4 

Klik menu 

data farmasi 

pasien 

Menampilkan  

menu data 

farmasi pasien 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

 

5. Tabel  5.29 Hasil Pengujian Menu kasir 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik menu 

dashboard 
 

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

2 

Klik menu 

data 

pemayaran 

pasien 

Menampilkani

nput data 

pembayaran 

pasien 

Sesuai 

harapan 

Bernhasil 

3 
Klik menu 

data pasien 

Menampilkan 

input pasien 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 
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6. Tabel  5.30 Hasil Pengujian Menu Rawat Inap 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik menu 

dashboard 
 

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

2 

Klik menu 

data pasien 

rawat inap 

Menampilkani

nput data 

pasien rawat 

inap 

Sesuai 

harapan 

Bernhasil 

 

7. Tabel  5.31 Hasil Pengujian Menu Pimpinan 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik menu 

dashboard 
 

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

2 

Klik menu 

laporan data 

pasien  

Menampilkan 

laporan 

data pasien  

Sesuai 

harapan 

Bernhasil 

3 

Klik menu 

laporan data 

pegawai 

Menampilkan 

laporan 

data pegawai 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

4 

Klik menu 

laporan data 

dokter 

Menampilkan 

laporan data 

dokter 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

5 

Klik menu 

laporan data 

transaksi 

Menampilkan 

laporan data 

transaksi 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  
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B. Penerapan Umpan Balik 

Tabel  5.27  Tabel Pengujian Kuesioner 

 

Setelah melakukan penelitian di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, 

sistem informasi di rumah sakit ini sudah menggunakan aplikasi berbasis 

desktop, bagian yang sudah menggunakan aplikasi desktop ini yaitu bagian 

pendaftaran, kasir, rekam medis, dan rawat inap. Penggunaan aplikasi 

berbasis desktop ini masih kurang maksimal karena sistem yang dipakai saat 

ini memiliki banyak kelemahan yaitu jika ada keperluan untuk pengawasan 

atau dalam pengambilan data dan laporan sangat sulit karena belum memiliki 

akses jaringan yang luas dan pengaksesan data dari jarak jauh belum ada 

sehingga untuk pengaksesan data hanya sebatas lingkungan Rumah Sakit 

saja. Oleh karena itu, diperlukanlah pengembangan aplikasi untuk sistem 

berbasis desktop ini sehingga dapat merubah cara-cara lama mereka dalam 
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pengolahan data menjadi lebih mudah dan terperinci. Berdasarkan 9 pasien 

sangat setuju dengan adanya kecepatan pelayanan menggunakan website, 10 

pasien sangat setuju menggunakan website pendaftaran online, 11 pasien 

sangat setuju dengan tampilan  website, 9 pasien sangat setuju akan adanya 

pendafatraan pasien online, 11 pasien sangat setuju pada menu website yang 

untuk dipahami, 7 pasien sangat setuju adanya informasi pada website, 8 

pasien sangat setuju karena lebih membantu kelancaran yang ada pada rumah 

sakit, 10 pasien sangat setuju mengoperasikan website tanpa adanya kendala 

 

Gambar  5.107 Grafik Lembar Kuisioner 

Berdasarkan  grafik pada gambar 6.107 maka dapat disimpulkan bahwa 

penyebaran kuisioner di bagikan pada pasien dan pegawai rumah sakit. 

pada pertanyaan 1 ada 6 pasien yang sangat setuju dan 9 pegawai yang 

setuju, pertanyaan 2 ada 4 pasien yang sangat setuju, 1 pasien tidak setuju 

0

2

4

6

8

10

12

6 

4 4 

6 

4 

7 
6 

3 

9 
10 

11 

9 

11 

7 
8 

10 

0 
1 

0 0 0 
1 1 

2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

GRAFIK LEMBAR KUISIONER 

SS

S

TS

STS



153 
 

dan 10 pegawai yang setuju, pertanyaan 3 ada 4 pasien yang sangat setuju 

dan 11 pegawai yang setuju, pertanyaan ke 4 ada 6 pasien yang sangat 

setuju dan 9 pegawai yang setuju, pertanyaan ke 5 ada 4 pasien yang 

sangat setuju dan ada 11 pegawai yang setuju, pertanyaan ke 6 ada 7 

pasien sangat setuju 1 pasien tidak setuju dan 7 pegawai setuju, pertanyaan 

ke 7 ada 6 pasien yang sangat setuju 1 pasien tidak setuju dan 8 pegawai 

setuju, pertanyaan ke 8 ada 3 pasien yang sangat setuju 2 pasien tidak 

setuju dan 10 pegawai yang setuju. 

.
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan analisa, desain, implementasi dan pengujian serta 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu :  

1. Dengan dikembangkannya sistem informasi Rumah Sakit maka 

permasalahan-permasalahan yang timbul dapat diminimalisir 

seminimal mungkin pada setiap transaksi yang diakukan.  

2. Dengan pengembangan aplikasi Rumah Sakit ini membuat kerja 

pegawai menjadi lebih mudah, cepat dan efektif serta 

mempermudah pegawai dalam penginputan, pengeditan dan 

pencarian data secara cepat. 

6.2.   Saran  

Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan penulis 

terhadap pengembangan sistem informasi Rumah Sakit adalah :  

1. Pada penelitian ini penulis menggunakan PHP dengan versi 5.3 

diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lagi ke 

dalam versi terbaru menggunakan  PHP 7.2.   

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan 

perlindungan hak akses dari pihak yang tidak diberi hak untuk 

melihat, mengamati dan memodifikasi informasi 


