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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 

IV.1. Dokumen Yang Digunakan Dalam Sistem Berjalan 

Dalam sistem berjalan membutuhkan, dokumen-dokumen yang dijadikan 

sebagai bahan masukan dan informasi dalam mengelola sistem medical record 

Antara lain : 

1. Analisa Dokumen yang Digunakan 

a. Dokumen masukan sistem berjalan : 

Tabel IV.1 : Dokumen Masukan Sistem Bejalan 

No. Aliran Data Keterangan Sumber Bentuk 

1. Registrasi Data 

Pasien 

Data yang harus di isi oleh 

pasien masuk 

Pasien A1 

2. Data Diagnosa 

 

Data hasil penyakit yang di cek 

oleh dokter dan keluhan 

Dokter A2 

3. Data jenis 

perawatan 

Rawat jalan Dokter A3 

4. Data dokter ID dokter dan spesialis Dokter A4 

 

 

b. Dokumen Keluaran Sistem Berjalan 

Tabel IV.2 : Dokumen Keluaran Sistem Berjalan 

No Aliran Data Keterangan Bentuk 

1. Data pasien Data hasil dari registrasi pasien 

dan nomer urut pasien 

B1 

2. Rekap data hasil 

diagnosa  

Berisi informasi tentang hasil 

diagnosa dan obat-obatan yang 

dibutuhkan oleh pasien 

B2 

3. Rekap leb Berisi informasi data hasil 

laboratorium bila di butuhkan 

B3 

4. Rekap laporan rawat 

jalan 

Menentukan sistem perawatan B 4 
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c. Simpanan Data Sistem Berjalan 

Tabel IV.3 : Simpanan Data Sistem Berjalan 

No Nama File Keterangan 

1. Identitas Pasien Berisi data-data tentang id pasien dan 

tanggal berobat/pemeriksaan. 

2. Data dokter Berisi data diagnosa dan nama dokter. 

3. Biaya berobat dan obat-

obatan 

Berisi tentang data-data biaya jasa dokter 

dan obat-obatan 

4. Rekap Arsip  pasien Berisi tentang data-data keseluruhan 

pasien 

 

d. Matriks Kegiatan & Kebutuhan Informasi Sistem Berjalan 

Tabel IV.4 : Matriks Kegiatan & Kebutuhan Informasi 

Sistem Berjalan 

No Bagian Kegiatan Kebutuhan Informasi 

1. Pasien a. Isi data pasien 

b. Pendaftaran 

a. File pasien 

b. File menjalani 

perawatan 

2. Dokter  a. Diagnosa pasien 

b. Keluhan pasien 

 

a. File pasien 

b. Data diagnose 

3 Administator/ 

medical record 

a.  Merekam perawatan 

pasien  

c. Membuat arsip pasien 

a. File pasien 

b. File mendapatkan 

hasil perawatan 

sampai akhir 

 

 

2. Analisa prosedur sistem berjalan 

a. Prosedur sistem registras pasien  

Prosedur ini melibatkan pasien, administrasi.  Berikut adalah 

prosedur proses sistem registrasi pasien. 

1) Pasien meminta informasi ke staf administrasi. 

2) Bagian staf administrasi memberikan informasi dan pemberian 

from ke pasien 

3) Pasien mengisi from yang ada dengan menyesuaikan KTP pasien 

setelah sudah di isi from tersebut pasien meberikan from kembali 

ke bagian staf administrasi. 
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4) Bagian staf administrasi  mengecek ke benaran suatu data yang di 

isi oleh pasien dan setelah sesuai dengan KTP pasien di berikan 

nomer urut. 

Use case Diagram registrasi 

 

Gambar  IV.1  Use Case Diagram registrasi pasien 

 

Deskripsi Use Case   

Aktor Fungsi  Deskripsi  

Pasien Menyampaikan usulan 

pendaftaran 

Melakukan pendaftaran 

dengan mengisi from 

sesuai dengan identitas 

KTP pasien untuk 

persyaratan registrasi. 

Staf administrasi Menyampaikan informasi 

pendaftaran pasien 

Melakukan pengecekan 

kelengkapan registrasi 

pasien dan pasien tersebut 

mendapatkan nomer 

antrian untuk melakukan 

pemeriksaan rawat jalan. 

 

 

b. Prosedur sistem menjalani perawatan 

Prosedur ini melibatkan pasien,dokter dan administrasi. Berikut 

adalah prosedur perawatan pasien terhadap dokter : 

1) Staf Administrasi memberikan kartu nomer urut pasien kepada 

dokter untuk menjalani perawatan. 

2) Pasien memberikan nomer urut kepada dokter untuk menjalani 

perawatan. 
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3) Dokter memeriksa pasien dan memberikan resep/rujukan pasien 

dalam hasil diagnosa penyakit, dokter membuat laporan rekap data 

medik untuk arsip pasien.  

Untuk mengetahui aliran proses Kegiatan  alur data perawatan  

maka akan digambarkan dalam bentuk Use Case diagram  pada gambar 

di bawah ini. 

 

Use Case Diagram menjalani perawatan 

 

Gambar IV.2 Use Case Diagram menjalani perawatan 

Deskripsi Use Case   

Aktor Fungsi  Deskripsi  

Pasien Menyampaikan 

persyaratan menjalani 

perawatan 

 Memberikan 

kelengkapan  sesuai 

dengan kelengkapan 

registrasi pasien untuk 

melakukan pemeriksaan 

Staf administrasi Menyampaikan informasi 

data pasien kedokter  

Staf administrasi 

memberikan laporan data 

kepada dokter dan dokter 

menerima data pasien 

tersebut . 

Dokter Memeriksa dan membuat 

laporan data medik 

Melakukan pengecekan 

kelengkapan data pasien 

dan pasien menjalani 

pemeriksaan oleh dokter 

dan dokter melakukan 

pencatatan hasil laporan 

rekap medik pasien. 
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c. Perosedur sistem tes lab  

1) pasien memberikan rujukan pasien kepada staf lab untuk 

menjalani tes lab. 

2) Staf lab memeriksa pasien dan memberikan hasil tes lab pasien 

dalam hasil pemeriksaan lanjutan, staf lab membuat laporan 

rekap data medik untuk arsip pasien.  

 

Use Case Diagram Laboratorium 

 

Gambar IV.3 Use Case Diagram Lab 

Deskripsi Use Case   

Aktor Fungsi  Deskripsi  

Pasien Menyampaikan 

persyaratan pemeriksaan 

tes Lab 

 Memberikan surat 

rujukan kebagian staf Lab 

untuk menjalani 

pemeriksaan tes 

laboratorium. 

 

Staf Laboratorium Melakukan pemeriksaan 

tes Lab terhadap pasien 

Staf Lab menerima surat 

rujukan data pasien 

tersebut .melakukan tes 

Lab terhadap pasien dan 

membuat laporan rekam 

medik laboratorium 
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3. Activity sistem berjalan 

 

1) Activity Diagram registrasi 

 

Gambar IV.4 Activity Diagram Registrasi 
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2) Activity diagram menjalani perawatan 

 

Gambar IV.5 Activity diagram menjalani perawatan 
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3) Activity diagram Laboratorium 

 

Gambar IV.6 Activity Diagram Laboratorium 
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4. Konfigurasi dan Infrastruktur Sistem Berjalan 

Spesifikasi Perangkat Keras 

Tabel IV.5 : Spesifikasi Hardware 

Hardware Keterangan 

Processor Intel Core 2 Duo T6570 2,8 GHz 

Memori 1 GB DDR2 

VGA Card Onboard 

DVD-RW Speed 52 X DVD RW Drive 

Monitor CRT Samsung 15 Inch 

Modem T-Plink 56,6 Mbps 

Keyboard Simbada 

Mouse Optical Scroll USB 

Printer Epson R230X 

 

 

IV.2. Prosedur Sistem 

Ketentuan dan aturan yang ada dalam sistem informasi pengelolaan data 

medical record pada perusahaan R.S Buah Hati akan penulis paparkan di bawah ini. 

Berikut urutan-urutan prosedur proses dalam sistem informasi medical recod pada 

R.S Buah Hati : 

1. Prosedur Sistem Berjalan 

a. Staf Administrasi meberikan informasi kepada pasien dan pasien 

tersebut mendapatkan informasi dan mengisi identitas pada form 

yang ada dalam selembaran sesuai dengan KTP paisen . 

b. Dokter melakukan hasil pengecekan pasien sesuai dengan keluhan 

sehingga dokter dapat mendiagnosa penyakit yang ada pada pasien 

dan mengasih resep/rujukan berupa obat-obatan atau pengecekan 

penyakit lebih lanjut di laboratorium. 

c. Staf Laboratorium tempat pemeriksaan penyakit bila di rujukan oleh 

dokter dan diharuskan melakukan pemeriksaan oleh dokter setelah 

melakukan hasil diagnosa pasien. 
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d. Staf Administator Bagian Medical record   merekam kegiatan 

perawatan keseluruhan dari registrasi sampai menjalani perawatan 

oleh dokter yang sesuai dengan hasil diagnosa dokter berikut 

resep/rujukan dan obat-obatan dan jenis perawatan. 

 

2. Identifikasi Masalah 

Perancangan aplikasi sistem pengelolaan Medical Record “R.S 

Buah Hati” dianalisa dengan menggunakan metode analisis PIECES 

(Performance, Information, Economic, Control, Efficiency And Service) 

sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih 

spesifik. Berikut klasifikasi masalah : 

a. Analisis Kinerja (Performance) 

Analisa kinerja untuk sistem yang lama : 

sebagai contoh penulis akan memaparkan beberapa persoalan 

terkait dengan pengolahan data secara konvensional jika di gunakan 

sebuah teknologi computer yang terdistribusi. Dalam pendaftaran dan 

registrasi pasien jika menggunakan metode konvensional, maka kendala 

yang akan muncul adalah terjadi 2 kali proses untuk memasukan data. 

Sedangkan jika menggunakan metode komputer, maka pasien hanya 

tinggal melakukan 1 x entryan data  karena langsung tertangkap datanya di 

dalam database. Dengan demikian juga akan mempermudah untuk 

melakukan rujukan jika pasien harus melakukan uji laboratorium karena 

tidak perlu lagi membuka-buka arsip tetapi hanya tinggal mencari ID 

pasien dimana semua data pasien sudah terekam oleh data base. Dengan 

menggunakan metode database terdistribusi ini maka akan mempermudah 

setiap aliran proses karena setiap bagian kerja di dalam rumah sakit saling 

terintegrasi dalam mengolah data yang sama. 

 

b. Analisa Informasi (Information) 

Analisa informasi untuk sistem yang lama : 

Dalam analisa prosedurnya semua file pengarsipan terlihat 

dengan baik. Namun pada kenyataannya, semua data pengarsipan 

baik itu data medical record maupun data rekap semua belum 

tersimpan dalam database yang baik. Karena rumah sakit masih 
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menggunakan Microsoft excel sebagai media menyimpan semua 

pencatatan transaksi. Hal ini akan menjadikan informasi yang belum 

optimal. Dan ada kemungkinan akan terjadi data yang kembar valid 

atau pun akan ada data sampah yang tidak mesti di rekap. 

  

c. Analisa Ekonomi 

Analisa ekonomi terhadap sistem yang lama : 

Dengan dijadikannya sistem Rumah Sakit Buah Hati mejadi sistem 

yang terintegrasi maka dengan ini akan dapat mengurangi jumlah pegawai 

yang mengurusi pendaftaran registrasi dan pengarsipan.karena dengan 

berjalannya sistem terintegrasi ini maka pengarsipan sudah dapat di 

lakukan dengan baik dimana cukup dengan beberapa tenaga kerja yang 

mengurus arsip di database , Dimana dengan ini dapat menghemat income 

pendapatan rumah sakit. Disamping itu dengan menjdikan sebuah sistem 

rumah sakit yg baik akan menjadikan pasien menjadi lebih nyaman karena 

kemudahan dalam menjalani proses administrasi dengan datangnya 

kenyamanan ini maka nilai dari transaksi pembayaran rumah sakit 

terhadap pasien bisa sedikit ditingkatkan. Bagaimanapun juga kenyamanan 

yang di berikan sesuai dengan biaya yang di keluarkan dalam proses 

penyembuhan. 

 

d. Analisa Kontrol (Control) 

Analisa control terhadap sistem lama : 

Media penyimpanan masih belum terproteksi keamanan yang 

sangat kurang dalam documen dengan baik, belum adanya batasan 

hak akses bagi setiap pengguna. Akibatnya jika kerusakan dan 

kehilangan data untuk mengetahui siapa yang bertangung jawab 

menjadi sangat sulit. 

 

e. Analisa Efisiesi (Efficiency) 

Analisa efisiensi terhadap sistem yang lama : 

Sistem berjalan masih menggunakan Microsoft exel dimana untuk 

mencari arsip pasien akan memakan waktu sedikit lebih lama di 

bandingkan dengan sistem sudah menggunakan aplikasi dan database yang 
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baik. Seorang staf administrasi  hanya tinggal perlu untuk mengetikan 

nomor ID pasien kemudian data-data pasien dan data riwayat penyakit 

pasien semua terpapar di dalam data base. Hal ini akan mengefisensikan 

waktu dalam membuat laporan pasien dan dokter lebih nyaman karena 

tidak perlu membawa catatan-catatan pasien membaca-baca kertas dimana 

ada kemungkinan rusak,basah,lecek atau bahkan tercecer. 

 

f. Analisa Layanan (service) 

Analisa layanan dalam sistem lama : 

Dengan dijadikannya sistem informasi rumah sakit ini menjadi 

sistem informasi yang terintegrasi, maka akan memudahkan setiap pasien 

dalam melakukan registrasi, dan jika pasien akan melakukan uji lab maka 

pasien tidak perlu membawa-bawa kertas pasien hanya membawa sebuah 

informasi nomor ID pasien sehinnga pelayanan yang terjadi menjadi 

sangat mudah dan efisien bagi pasien. Sedang bagi sisi rumah sakit akan 

memudahkan para pegawai dalam melakukan rekap data pasien dan 

memudahkan administrasi dalam melakukan pencatatan data pasien serta 

memudahkan para dokter dalam mengecek setiap keluhan dan hasil 

diagnosa penyakit pasien. 

 

3. Analisa Kebutuhan Informasi 

Kegiatan dalam analisa dan perancangan sistem pengelolaan 

data Medical Record memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk 

mengembangkan sebuah sistem yang konvensional menjadi sistem 

yang terkomputerisasi, maka kebutuhan-kebutuhan sistem tersebut 

harus disesuaikan. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Analisa Masukan 

Berdasarkan analisa masukan data pada sistem saat ini sudah cukup 

baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada RS Buah 

Hati. Apabila data yang diperlukan masih kurang, Maka akan di 

konfirmasi kembali untuk melengkapi data sesuai dengan prosedur 

yang ditetepkan. 
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b. Analisa Keluaran 

Analisa keluaran pada saat ini sudah cukup baik informasi yang di 

hasilkan oleh Medical Record untuk penyampaian informasi hasil 

pasien menjalani perawatan di RS Buah Hati. Tapi masih 

kekurangan dari segi sistem karena penyimpanan yang kurang baik. 

Masih menggunakan excel dalam input data tersebut belum 

terintegrasi dalam data base . 

Keluaran medical record pada sistem ini meliputi  

1. Untuk dokter laporan diagnosa yang berbentuk arsip 

2. Untuk pasien data perawatan sebagai hasil pemeriksaan 

menjalani perawatan.  

3. Untuk manager sebagai bahan laporan tiap bulan dan harian 

yang telah berjalan pada rumah sakit di RS. Buah Hati. 

c. Analisa Penyimpanan data 

Proses penyimpanan data pada sistem yang digunakan saat ini masih 

menggunakan Microsoft excel. Data proses penyimpanan data 

tersebut cukup baik akan tetapi memiliki kekurangan dalam proses 

pencarian data dan dalam segi keamanan. 

4. Rancangan Umum Sistem Usulan 

Dari uraian analisa sistem yang berjalan dapat mengambil 

kesimpulan untuk mengatasi  permasalahan yang ada penulis 

mengusulkan untuk membuat sebuah sistem berbasiskan web dan 

dengan rancangan database yang baik. 

Dengan menggunakan sistem ini diharapkan dapat membantu 

pengelolaan data Medical Record agar dapat lebih terintegrasi 

dengan lebih baik akan memudahkan dalam penginputan data suatu 

file,Documen-documen pendukung yang dapat diakses oleh 

Staf/pegawai. Dan dengan media penyimpanan berupa database 

diharapkan juga akan mempermudah pencarian data dan pengolahan 

data tersebut. Sehingga tidak memakan waktu lama seperti sistem 

yang sedang berjalan saat ini pada R.S Buah Hati. Efektifitas dan 

Efisiensi kerja. 
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Adapun perancangan aplikasi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kelebihan dari sistem yang dibuat : 

1) Memudahkan dalam mengotrol data base yang ada. 

2) Memudahkan dokter untuk membuat laporan diagnosa. 

3) Cepatnya penyampaian informasi dalam registrasi pasien. 

4) Dapat beckup data yang banyak sekalipun. 

5) Kemudahan dalam menjalankan aplikasi dengan mengunakan 

struktur clinte server. 

6) Kemudahan dalam pengambilan data atau laporan Medical 

record. 

7) Keamanan akses data terjamin, setiap yang login mempunyai 

batasan hak akses masing-masing. 

b. Arsitektur dari sistem yang dibuat : 

 Menggunakan arsitektur web base. 

1 : Database Server

3 : Switch

6 : Dokter

7 : Medical record Administator
4 : Staf Administrasi

2 : faiewall

Label:

La
be

l:

Label:

5 : Staf Lab

Label:

 

Gambar IV.7.  Arsitektur Web Base 

1. Data base server yang berfungsi untuk penyimpanaan data 

pasien. 

2. Firewall yang berfungsi untuk tembok batasan masuk suatu 

data ke data base server. 
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3. Switch yang berfungsi untuk pembagian port-port ip addres 

dari server  ke suatu  clinte. 

4. Staf administrasi bagian komputer untuk registrasi pasien 

dengan mempunyai ip tersendiri setiap bagian untuk 

menentukan identitas komputer. 

5. Staf Lab bagian komputer untuk pengisian laboratorium 

dengam mempunyai ip tersendiri setiap bagian untuk 

menentukan identitas komputer. 

6. Dokter bagian komputer untuk diagnosa pasien dengan 

mempunyai ip tersendiri setiap bagian untuk menentukan 

identitas komputer. 

7. Staf Medical Record komputer untuk membuat laporan 

medic pasien mempunyai ip tersendiri setiap bagian untuk 

menentukan identitas komputer. 

 

c. Jaringan, bahasa dan database yang digunakan : 

1) Menggunakan jaringan berbasiskan web. 

2) Menggunakan bahasa pemrograman php dengan MySql sebagai 

databasenya, XAMMP untuk menjalankan aplikasi. 

 

d. Rancangan Logik 

Ada beberapa tahap proses untuk merancang sebuah model 

sistem menggunakan metode UML(Unified Modelling Language), 

tahap-tahap tersebut adalah : 

1) Mengidentifikasi pelaku bisnis 

2) Mengidentifikasi use case persyaratan bisnis 

3) Membuat diagram use case 

4) Mendokumentasikan naratif use case persyaratan bisnis 

5) Memodelkan activity diagram 

6) Sequence diagram sistem pengelolaan persediaan 

7) Class diagram 

8) Collaboration diagram 
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IV.3. Perancangan Sistem Informasi Medical Record 

1. Bussines Actor 

 Aktor adalah sesuatu atau seseorang yang berinteraksi dengan sistem, 

yaitu siapa atau apa yang menggunakan sistem. Yang dimaksud dengan 

interaksi merupakan aktor mengirim atau menerima pesan dari sistem, atau 

mempertukarkan informasi dengan sistem. 

 Business Actor mendefinisikan entitas eksternal dan orang yang 

berinteraksi dengan sistem bisnis. Dalam hal ini actor berkomunikasi 

dengan sistem lewat pengiriman dan penerimaan pesan. Sebuah sistem 

informasi yang berinteraksi dengan sistem bisnis juga bisa berperan sebagai 

sebuah business actor, yaitu: 

 

a. Staf Administrasi 

Yaitu User yang dapat melakukan input registrasi pasien 

b. Dokter 

Yaitu user yang dapat melakukan input hasil diagnosa, keluhan 

penyakin resep/rujukan dan jasa dokter. 

c. Staf Lab 

Yaitu User yang datap melakuakn input perawatan lebih lanjut 

masalah penyakit dari diagnosa dokter. 

d. Staf Administator Medical Record 

Yaitu User yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap sistem 

perekaman data keseluruhan dari pertama menjalani perawatan. 

 

2. Prosedur Sistem Medical Record 

a. Setiap bagian yang login akan diberikan hak akses yang berbeda 

agar keamanan data terjamin. Selanjutnya setiap bagian yang ingin 

masuk ke dalam sistem dapat login menggunakan username dan 

password masing-masing. 

b. Di dalam sistem ini terdapat  empat area user yang berbeda yaitu 

Area staf administrasi untuk user registrasi pasien, Area Dokter 

untuk user dokter, Area staf lab untuk user laboratorium dan Area 
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staf administrator Medical Record untuk user perekaman 

kesuluruhan data. 

c. Di dalam Area staf administrasi, user mampunyai hak akses untuk 

registrasi pasien memasukan data pasien sesuai dengan KTP pasien 

d. Di dalam Area Dokter, user mempunyai hak akses untuk mengisi 

data hasil diaknosa  resep/rujukan obat- obatan dan perawatan serta 

mengisi biaya jasa dokter  

e. Di dalam Area staf Lab, user mampunyai hak akses untuk mengisi 

hasil perawatan lebih lanjut yang di berikan resep/rujukan dari 

dokter. 

f. Di dalam Area staf administrator Medical record, user mempunya 

hak akses penuh dalam perekaman arsip pasien, dalam menjalanin 

perawatan sampai akhir perawatan dan membuat laporan arsip 

keseluruhan pasien.   

 

3. Analisa dan rancangan dengan UML 

Analisis bertujuan mengetahui aliran proses informasi. Dalam 

analisa sistem ini, penulis menggunakan pengembangan Orientasi 

Object sehingga menggunakan Usecase Diagram, Activity Diagram,  

Sequence Diagram, Class Diagram dan Collaboration Diagram.  

a. Use Case Diagram 

Diagram usecase digunakan untuk mendeskripsikan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh sistem. Diagram usecase menyediakan 

cara mendiskripsikan pandangan eksternal terhadap sistem dan 

interaksi-interaksinya terhadap dunia luar. Dengan cara ini diagram 

usecase menggantikan diagram konteks pada pendekatan 

konvensional. 
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1) Use Case Digram Area Login 

 

Gambar IV.8 Use Case Diagram Area Login 

 

Use Case Narative Login 

Tujuan Melakukan login  

Deskripsi Sistem ini memungkinkan Actor 

mengakses area staf administrasi, 

area Dokter, area Staf Lab , area 

administrator. 

Actor Staf Administrasi, Dokter, Staf Lab, 

Staf Administator 

Sekenario Utama 

Kondisi awal Aktor telah masuk di website 

Medical Record 

Aksi Aktor Reaksi system 

1.Aktor memilih menu login  2.Sistem merespon dengan dengan 

menampilkan Halaman Area staf 

administrasi, Area Dokter, staf leb, 

staf administator sesuai dengan 

setatus hak akses Aktor. 
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Kondisi Akhir Aktor dapat megakses salah satu 

area yang telah ditetapkan oleh 

system 

       

 

2) Use Case Diagram Area Administrasi 

 

Gambar IV.9 Use Case Diagram Area  Staf Administrasi 

 

Use Case Narative Area Administrasi 

Tujuan Menampilkan Area Staf administrasi 

Deskripsi Sistem ini menjelaskan apa saja yang bisa 

dilakukan oleh aktor ketika login sebagai 

Staf administrasi 

Actor Staf Administrasi 

Sekenario Utama 

Kondisi awal Aktor telah masuk di website Medical 

Record 
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Aksi Aktor Reaksi system 

1.Aktor membuka halaman 

login  

2.Sistem merespon dengan cara 

mengarahkan Aktor  ke halaman login 

3.Aktor malakukan login 

sebagai Staf Administrasi 

4.Sistem merespon dan mengarahkan 

Aktor ke Area registrasi 

5.Staf Administrasi bisa 

mamilih menu yang telah di 

sediakan di Area administrasi 

6.Sistem manampilkan halaman yang di 

pilih oleh staf Administrasi 

Kondisi Akhir Menampilkan Area Administrasi dan dapat 

melekukan registrasi pasien, input data 

pasien dan delete data pasien 
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3) Use Case Diagram Area Dokter 

 

                  Gambar IV.10 Use Case Diagram Area Dokter 

 

                 Use Case Narative Diagram Area Dokter 

Tujuan Menampilkan area Dokter 

Deskripsi Sistem ini memungkinkan Aktor 

membuka area Dokter dengan login 

sebagai Dokter 

Actor Dokter 

Sekenario Utama 

Kondisi awal Aktor  telah masuk dalam website 

Medical Record 

Aksi Aktor Reaksi system 

1.Aktor memilih menu  login  2.Sistem merespon dengan cara 

mengarahkan Aktor  ke halaman login 

3.Aktor malakukan login 

sebagai Dokter 

4.Sistem merespon dan mengarahkan 

Aktor ke Area Dokter 

5.Dokter bisa mamilih menu 

yang telah di sediakan di 

Area Dokter. 

6.Sistem manampilkan halaman yang di 

pilih oleh Dokter 

Kondisi Akhir Menampilkan Area Dokter dan Dokter dapat mengisi 

data penyakit ,obat-obatan, rujukan pasien dan biaya 

jasa dokter. 
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4) Use Case Diagram Area Staf Laboratorium 

 

Gambar IV.11 Use Case Diagram Area Staf Laboratorium 

              

Use Case Narative Diagram Area Staf  Lab 

Tujuan Menampilkan area staf 

laboratorium. 

Deskripsi sistem ini memungkinkan Aktor 

untuk membuka area Dokter 

Actor Staf Laboratorium 

Sekenario Utama 

Kondisi awal Aktor  telah mengakses website 

Medical record 

Aksi Aktor Reaksi system 

1.Aktor login sebagai staf 

Laboratorium 

2.Sistem merespon dengan cara 

menampikan halaman area menu 

Laboratorium 

3.Staf lab bisa memilih salah 

satu menu yang ada di area 

dokter yaitu melihat data 

rujukan dari dokter 

4.Sistem merespon dan 

menampilkan halaman yang telah 

di pilih staf  Lab 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan halaman area Staf Lab 

dapat mengisi laporan lab hasil rujukan 

Dokter,dan dapat input data dan delete data di 

laboratorim. 
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5) Use Case Diagram Area Staf Administrator/Medical 

Record 

 

Gambar IV.12 Use Case Diagram Area Staf Administator /Medical 

record 

 

Use Case Narative Diagram Area Administator/medical 

Tujuan Menampilkn area administator  

Deskripsi Sistem ini memungkinkan Aktor 

untuk membuka area keseluruhan. 

Actor Staf Administator 

Sekenario Utama 

Kondisi awal Aktor  telah mengakses website 

Medical Record 

Aksi Aktor Reaksi sistem 

1.Aktor login sebagai Staf 

Medical Record 

2.Sistem merespon dengan cara 

menampikan halaman area website 

Medical record data pasien 

keseluruhan. 

3.Staf Medical Record bisa 

memilih keseluruhan menu 

yang ada di area Dokter,  

staf administrasi, staf Lab 

yaitu keseluruhan menu  

4.Sistem merespon dan menampilkan 

halaman yang telah di pilih staf 

Medical Record 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan halaman administrator meng 

input data keseluruhan selama menjalani 

perawatan. 
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b. Activity Diagram sistem usulam medical record 

 

1) Activity Diagram add data pasien 

 

Gambar IV.13 Activity Diagram add data pasien 
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2) Activity Diagram delete data pasien 

 

Gambar IV.14 Activity Diagram delete data pasien 
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3) Activity Diagram add data diagnosa 

 

 

 

Gambar IV.15 Activity Diagram add data diagnose 
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4) Activity Diagram delete data diagnosa 

 

 

 

Gambar IV.16 Activity Diagram delete data diagnosa 
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5) Activity Diagram add data rujukan 

 

Gambar IV.17 Activity Diagram add data rujukan 
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6) Activity Diagram delete data rujukan 

 

 

 

Gambar IV.18 Activity Diagram delete data rujukan 
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7) Activity Diagram add data Lab 

 

Gambar IV.19 Activity Diagram add data Lab 
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8) Activity Diagram delete data Lab 

 

 

Gambar IV.20 Activity Diagram delete data Lab 
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9) Activity Diagram add data pasien 

 

Gambar IV.21 Activity Diagram add data pasien 
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10) Activity Diagram delete data pasien 

 

Gambar IV.22 Activity Diagram delete data pasien 
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11) Activity Diagram add data diagnose 

 

Gambar IV.23 Activity Diagram add data diagnosa 
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12) Activity Diagram delete data diagnose 

 

Gambar IV.24 Activity Diagram delete data diagnosa 
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13) Activity Diagram add data rujukan 

 

Gambar IV.25 Activity Diagram add data rujukan 
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14) Activity Diagram delete data rujukan 

 

Gambar IV.26 Activity Diagram delete data rujukan 
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15) Activity Diagram add data Lab 

 

Gambar IV.27 Activity Diagram add data Lab 
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16) Activity Diagram delete data Lab 

 

Gambar IV.28 Activity Diagram delete data Lab 

 

c. Sequence Diagram  

Sequence Diagram menggambarkan perilaku pada sebuah 

skenario, diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan message 

(pesan) yang diletakkan diantara objek-objek di dalam use case. 
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1) Sequence Diagram Login User  

 

 

 

Gambar IV. 29 Sequence Diagram User Login 
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2) Sequence Diagram registrasi tambah pasien 

Gambar IV. 30 Sequence Diagram registrasi tambah pasien 

 

3) Sequence Diagram registrasi delete pasien 

 

Gambar IV. 31 Sequence Diagram registrasi delete pasien 
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4) Sequence Diagram tambah diagnosa pasien 

Gambar IV. 32 Sequence Diagram tambah diagnosa pasien 

 

5) Sequence Diagram delete diagnosa pasien 

 

Gambar IV. 33 Sequence Diagram delete diagnosa pasien 
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6) Sequence Diagram tambah rujukan pasien 

 

Gambar IV. 34 Sequence Diagram tambah rujukan pasien 

7) Sequence Diagram delete rujukan pasien 

 

Gambar IV. 35 Sequence Diagram delete rujukan pasien 
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8) Sequence Diagram tambah data lab pasien 

 Gambar IV. 36 Sequence Diagram tambah data lab pasien 

 

9) Sequence Diagram delete data lab pasien 

Gambar IV. 37 Sequence Diagram delete data lab pasien 
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10) Sequence Diagram registrasi tambah pasien 

 

 Gambar IV. 38Sequence Diagram registrasi tambah pasien 

 

11) Sequence Diagram registrasi delete pasien 

 Gambar IV. 39 Sequence Diagram registrasi delete pasien 



 

              

46 

 

12) Sequence Diagram tambah diagnosa pasien 

 Gambar IV. 40 Sequence Diagram tambah diagnosa pasien 

 

13) Sequence Diagram delete diagnosa pasien 

 

Gambar IV. 41 Sequence Diagram delete diagnosa pasien 

 



 

              

47 

14)  Sequence Diagram tambah rujukan pasien 

 Gambar IV. 42 Sequence Diagram tambah rujukan pasien 

15) Sequence Diagram delete rujukan pasien 

 

Gambar IV. 43 Sequence Diagram delete rujukan pasien 
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16) Sequence Diagram tambah data lab pasien 

 

 Gambar IV. 44 Sequence Diagram tambah data lab pasien 

 

17) Sequence Diagram delete data lab pasien 

Gambar IV. 45 Sequence Diagram delete data lab pasien 
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d. Class Diagram 

Class adalah deskripsi kelompok obyek-obyek dengan property, 

perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya class 

diagram dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Untuk 

relasi Class Diagram penulis menggunakan relasi Asosiasi satu arah ( 

Directional Association ) yaitu Asosiasi yang menggambarkan bahwa 

pesan atau urutan kejadian terjadi dari salah satu kelas sedangkan kelas 

yang lain pasif. Class yang yang digunakan dalam Class diagram adalah 

sebagai berikut : 

1) Boundary Class  

Boundary Class atau kelas pembatas merupakan class yang 

menyalurkan interaksi antara sistem dengan dunia sekitarnya. 

Seperti form, laporan, obyek-obyek pada form. Setiap kelas 

pembatas biasanya akan mewakili interaksi antara seorang aktor 

dengan uses case.  

2) Entity Class(table)  

Kelas ini digunakan untuk menagani yang mungkin akan selalu di 

simpan dalam proses bisnis atau kelas yang di gunakan untuk 

mewakili tabel-tabel database.  

3) Control Class  

Kelas ini bersifat opsional, yang di gunakan untuk mengatur 

kejadian pada Class Entitas ( table ). 
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1) Class diagram administrasi 

 Gambar IV.46 Class Diagram administarsi 

 

2) Class diagram Dokter 

 

 Gambar IV.47 Class Diagram Dokter 
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3) Class diagram Laboratorium 

 Gambar IV.48 Class Diagram Laboratorium 
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4) Class diagram Medical Record 

 Gambar IV.49 Class Diagram Medical record 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

53 

 Spesifikasi file  

1) Tabel Pasien  

Tabel IV.6 pasien  

No. Elemen data Type Zise Ket 

1. id_pasien Int 5 Primary Key  

2. nm_pasien Char 30  

3. Alamat Char 30  

4. Telepon Char 12  

5. Kelamin Char 18  

6. tgl_lhr Date   

7. tgl_masuk Date   

8. tgl_keluar Date   

9. Keluhan Char 30  

10. Keterangan Char 200  

 

2) Tabel diagnosa  

Tabel IV.7 diagnosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tabel Dokter 

Tabel IV.8 dokter 

 

No. Elemen data Type Zise Ket 

1. id_dokter Int 5 Primary Key 

2. Id_user Int 5 Foreign Key 

No. Elemen data Type Zise Ket 

1. id_diagnosa  Int 5 Primary Key 

2. Id_pasien Int 5 Foreign Key 

3. Id_dokter  Int 5 Foreign Key 

4. Hsl_diagnosa Char 30  

5. Jasa_dokter Int 100  

6. Keterangan_1 Char 200  

7. Jns_obat Char 200  
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3. Nm_dokter Char 30  

4. Spesialis Char 30  

 

 

4) Tabel data rujukan 

Tabel IV.9 rujukan 

No. Elemen data Type Zise Ket 

1. Id_rujukan Int 5 Primary Key  

2. Id_pasien Int  5 Foreign Key 

3. Id_dokter Int  5 Foreign Key 

4. Keterangan_2 char 200  

 

5) Tabel user 

Tabel IV.10 user 

 

 

 

 

 

 

6) Tabel Lab    

Tabel IV.11 Lab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Elemen data Type Zise Ket 

1. Id_user  Int 5 Primary Key 

2. Username Char 18  

3. Password Char 18  

5. Level Char 18  

No. Elemen data Type Zise Ket 

1. Id_hsl_lab  Int 5 Primary Key 

2. Id_rujukan Int 5 Foreign Key 

3. Hsl_rujukan Char 100  

4. Biaya_lab Char 30  
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e. Collaboration Diagram  

Collaboration diagram menggambarkan interaksi antar objek 

seperti squence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-

masing objek dan bukan pada waktu penyampaian massage. 

 

1) Collaboration diagram Area administrasi 

 

Gambar IV.50 Collaboration Diagram Area administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

56 

2) Collaboration diagram Area Dokter 

 Gambar IV.51 Collaboration Diagram Area Dokter 

 

3) Collaboration diagram Area Laboratorium 

 

Gambar IV.52 Collaboration Diagram Area Laboratorium 
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4) Collaboration diagram Area Administator 

 

 

Gambar IV.53 Collaboration Diagram Area Administator 
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a. Rancangan Data Masukan  

Tabel IV.12 Form Masukan 

NO NAMA FUNGSI BENTUK 

1. Form login menu Sebagai data user  C-1 

2. From login Sebagai data user valid C-2 

3. 
From add registrasi Menginput data pasien C-3 

4. 

From add diagnose 
Menginput data 

diagnosa penyakit 
C-4 

5. 

From add dirujukan 
Menginput data 

rujukan 
C-5 

6. 
From add data Lab 

Menginput data 

pemeriksaan lanjutan 
C-6 

7. 
From medical record 

Menginput data 

keseluruhan pasien  
C-7 

 

 

b. Rancangan Data keluaran 

Tabel IV.13 Data keluaran 

NO NAMA FUNGSI BENTUK 

1. Halaman login 
Memberikan informasi 

user 
D-1 

2. Halaman 

registrasi 

Memberikan informasi 

data pasien 

D-2 

3. Halaman 

diagnosa  

Memberikan informasi 

penyakit pada pasien dan 

memberikan resep/atau 

rujukan 

D-3 

4. Halaman rujukan Memberikan informasi 

rujukan pasien menjalani 

rawat lanjut 

D-4 

5. Halaman 

data_Lab 

Memberikan informasi 

perawatan lanjut penyakit 

terhadap pasien 

D-5 
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6. Halama data 

Medical record 

Memberikan informasi 

data pasien keseluruhan 

selama menjalani 

perawatan di Rumah 

Sakit 

D-6 

 

 

IV.4. Perancangan Kode 

Perancangan pengkodean merupakan perancangan kode yang diusulkan 

untuk memudahkan dalam pembangunan sistem. Pengkodean yang diusulkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengkodean pasien 

 

 XXXXXXX  XX X X X XXX 

 

 

                                                                        No Pasien 

                                                                     Tgl masuk dan tahun    

                                       Tgl keluar dan tahun 

                                 

                                                                                                                                                                                          

Contoh : 89 M101112 K101112 Ket : Menyatakan bahwa pasien 

tersebut mempunyai No id perawatan 89, Masuk menjalani perawatan pada 

tahun 2012 pada bulan 11 tanggal 10, Keluar menjalani perawatan tahun 

2012 pada bulan 11 tanggal 10. 

 

2. Perancangan Arsitektur Menu 

Perancangan arstitektur merupakan hubungan di antara elemen-

elemen struktural utama dari program. Perancangan arsitektur dapat 

memberikan gambaran mengenai struktur program. 
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a. Struktur Menu Registrasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.54 Struktur Menu Administrasi 

 

b. Struktur Menu Dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.55 Struktur Menu Dokter 

Login

rasi 

Logout

rasi 

Home

rasi 

Area Dokter

rasi 

Diagnosa  pasien

rasi 

Rujukan pasien

rasi Lihat data pasien

rasi Tambah data diagnosa

rasi delete data diagnosa

rasi 

Aplikasi Medical Record

rasi 

Lihat data pasien

rasi Tambah data rujukan

rasi Delete data rujukan 

Data pasien

rasi 

Aplikasi Medical Record

rasi 

Login

rasi 

Logout

rasi 

Home

rasi 

Area staf registrasi

rasi 

Registrasi pasien

rasi 

Id pasien

rasi 

Lihat data

rasi 
Tambah data pasien

rasi 

Delete data pasien

rasi 
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c. Struktur menu Laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.56 Struktur Menu Laboratorium 

 

d. Setruktur menu administrator/medical record 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.57  Struktur Menu Administator 

Login

rasi 

Logout

rasi 
Home

rasi 

Area Staf Lab

rasi 

Data lab

rasi 

Lihat data pasien

rasi 
Tambah data lab

rasi 
delete data lab

rasi 

Data pasien

rasi 

Aplikasi Medical Record

rasi 

Hasil data lab 

Login

rasi 

Logout

rasi 

Area 

administator

rasi 

Diagnose 

pasien

rasi 

Rujukan pasien

rasi 

Lihat data 

pasien

rasi 
Tambah data 

diagnosa

rasi 

delete data 

diagnosa

rasi 

Aplikasi Medical 

Record

rasi 

Lihat data 

pasien

rasi 
Tambah data rujukan

rasi 
Delete data rujukan 

Registrasi 

pasien

rasi 
Lihat data

rasi Tambah data 

pasien

rasi Delete data 

pasien

rasi 

Data lab

rasi Lihat data pasien

rasi 
Tambah data lab

rasi delete data lab

rasi 
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IV.5. Implementasi Sistem  

Tahap implementasi merupakan tahap penciptaan perangkat lunak, tahap 

kelanjutan dari kegiatan perancangan sistem. Tahap ini merupakan tahap dimana 

sistem siap untuk dioperasikan, yang terdiri dari penjelasan mengenai lingkungan 

implementasi, dan implementasi program.  

1. Kebutuhan Perangakat Keras  

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membangun 

aplikasi ini sebagai berikut; 

Tabel IV.14  Perangkat Keras 

Perangkat Server Client 

Processor 
Intel Core 2 Duo T6570 

2.10 GHz 

Intel Core 2 Duo T6570 2.10 

GHz 

Ram 2 GHz 1 GHz 

Harddisk 280 Gb 160 Gb 

Monitor LCD 19,5inci LCD 16,5 inci 

VGA 512 Mb 512 Mb 

Modem Speed 1 Mbps Speed 64 Kbps 

Keyboard 104 keys 104 keys 

DVD ROM 
Speed 52 X DVD RW 

Drive 
Speed 52 X DVD RW Drive 

 

2. Kebutuhan Perangakat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang di gunakan untuk membangun 

sistem ini adalah sebagai berikut 
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Tabel IV.15 Perangkat Lunak  

Perangkat Lunak Peneliti 

Sistem Operasi Windows XP Professional SP3 

Bahasa Pemograman PHP 5.3.1 

Web Server XAMPP 1.7.3 

Database Server MySQL 5.1.41 

Web Browser Google Crome 

Code Editor Macromedia Dreamweaver 8 

Image Editor Photoshop 

UML Tool Jude, Asta & Visio  

Data base Erwin ERX 3.0 

 

 

3.  Implementasi Antar Muka 

Implementasi antarmuka dilakukan dengan setiap tampilan program 

yang dibangun dan pengkodeannya dalam bentuk file program. Berikut ini 

adalah implementasi antarmuka untuk staf administrasi, dokter, Staf Lab 

dan administator. 

Tabel IV.16 Antar Muka staf administrasi 

Menu Deskripsi Nama File 

Login 
Untuk menangani proses login 

Administrasi 
Login.php 

Home 
Untuk kembali ke halaman 

depan/ Home 
Index.php 

Registrasi  

Untuk mengolah data pasien 

masuk yaitu tambah dan delete 

data pasien 

Registrasipasien.php 

Loguot 
Untuk keluar dari Area Staf 

administrasi 
Logout.php 
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Tabel IV.17 Antar Muka Dokter 

Menu Deskripsi Nama File 

Login 
Untuk menangani proses login 

Dokter 
Login.php 

Home 
Untuk kembali ke halaman depan/ 

Home 
Index.php 

Diganosa  

Untuk mengisi data penyakit 

pasien yaitu tambah dan delete 

diagnose pasien 

keluhanpasien.php 

Rujukan   

Untuk mengisi data lanjutan 

pemeriksaan lab yaitu tambah dan 

delete rujukan pasien 

diagnosapasien.php 

Loguot Untuk keluar dari Area Dokter  Logout.php 

 

 

Tabel IV.18 Antar Muka staf Laboratorium  

Menu Deskripsi Nama File 

Login 
Untuk menangani proses login 

Laboratorium 
Login.php 

Home 
Untuk kembali ke halaman depan/ 

Home 
Index.php 

Laboratorium 

Untuk mengisi hasil pemeriksaan 

rujukan pasien oleh dokter dan 

mendapathakn hasil data lab pasien 

yaitu tambah dan delete hasil lab 

pasien 

Laboratorium.php 

Loguot 
Untuk keluar dari Area Staf 

Laboratorium 
Logout.php 

 

Tabel IV.19 Antar Muka Administator/Medical Record 

Menu Deskripsi Nama File 

Login Untuk menangani proses login admin Login.php 

Home 
Untuk kembali ke halaman depan/ 

Home 
Index.php 

Registrasi  

Untuk merekam mengolah data pasien 

yaitu menambah dan mengdelete data 

pasien 

Registrasi.php 

Diagnosa 

Untuk merekam mengolah data 

diagnose pasien yaitu menambah dan 

mengdelete data diagnose 

Diagnosa .php 
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Rujukan  

Untuk merekam data lanjutan 

pemeriksaan lab yaitu tambah dan 

delete rujukan pasien 

Rujukan.php 

Laboratorium 

Untuk merekam mengolah data pasien 

rujukan lanjutan perawatan yaitu 

menambah dan mengdelete hasil lab  

Laboratorium.php 

Logout Untuk keluar dari Area administator Logout.php 

 

 

 

4. Rencana kegiatan 

a. Rencana Penyusunan Program 

Kegiatan ini dilakukan mulai dari pembuatan program dengan 

menganalisis permasalahan menggunakan metode UML dan 

spesifikasi program yang ada. Program yang akan dioperasikan 

harus bebas dari debug atau eror kesalahan. Karena itu perlu 

diadakan pengujian program. 

 Berikut estimasi pembuatan dan pengujian program : 

1) Perkiraan waktu pembuatan 1 modul program adalah 1 hari 

2) Jumlah programmer adalah 1 orang 

3) Banyaknya modul yang harus dibuat adalah 10 buah modul 

4) Perkiraan waktu penyelesaian untuk pembuatan program yaitu : 

Waktu = Jumlah modul program X Lama waktu 

        Jumlah programmer 

 

Waktu = 10 X 1 = 10 = 10 Hari 

        1 

Uji pemodulan dan perbaikan = 2 Hari 

Total waktu yang dibutuhkan yaitu : 

 2 Hari + 10 Hari = 12 Hari = 2 Minggu 

Perhitungan waktu dirata-ratakan, baik itu pembuatan modul 

yang sederhana maupun modul yang kompleks. 
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b. Rencana Pembuatan Buku Petunjuk Operasi 

Tujuan pembuatan buku petunjuk operasi adalah menuntun dan 

memudahkan pemakai sistem dalam mengoperasikan sistem. Selain 

itu, juga dipakai sebagai pedoman dalam memberikan latihan 

pengoperasian sistem. Buku petunjuk operasi ini secara garis besar 

memuat penjelasan mengenai prosedur-prosedur yang digunakan 

dalam pelaksanaan sistem secara keseluruhan. Perkiraan pembuatan 

buku petunjuk operasi ini adalah 2 minggu dengan 1 orang. 

 

 

c. Rencana Penyiapan Data Awal 

Penyiapan data awal merupakan kegiatan penyiapan data yang 

akan direkam ke dalam computer. Tujuannya untuk mengumpulkan 

dan mengelompokan data berdasarkan kebutuhan seperti data 

registrasi pasien, data keluhan dan hasil diagnosa, pengkodean data 

dan peralihan data menjadi database yang teratur. Perkiraan waktu 

yang diperlukan adalah 1 minggu. 

d. Rencana Pengujian Sistem 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sistem 

telah berfungsi secara keseluruhan dan terintegrasi dengan benar 

terhadap bagian-bagian lain dimana sistem dapat menangani segala 

masukan yang diterima dan menghasilkan keluaran sesuai yang 

diinginkan, untuk itu dilakukan uji coba terhadap sistem secara 

keseluruhan. Dan untuk mengetahui sistem ini dapat dipahami 

mengenai proses yang dilakukan serta penggunaannya. Bila terdapat 

kesalahan maka harus dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali 

untuk penyempurnaannya. Perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam 

tahap ini sekitar 2 minggu. 

e. Rencana Pengoperasian Sistem 

Setelah Sistem Sudah di publikasikan Di bagian staf/pegawai di 

lakukan pelatihan-pelatihan penggunaan sistem sudah dilaksanakan. 
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Tabel IV.20  Rencana kegiatan Implementasi  

Kegiatan 

Bulan 

I II III IV 

1 2 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Penyusunan Program                 

Pembuatan Buku Petujuk 

Program 

                

Penyiapan Data Awal                 

Pengujian Sistem                 

Pengoperasian Sistem                 

 

 

IV.6. Pengujian Sistem 

  Sebelum program diterapkan, maka program harus bebas terlebih dahulu 

dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, program harus diuji coba untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, pengujian ini 

dilakukan oleh user-user yang akan menggunaka sistem ini, antara lain Staf 

administrasi data pasien menguji coba Area Registrasi, Dokter untuk menguji coba 

Area dokter dan Staf Lab untuk menguji coba Area laboratorium. Tahap pengujian 

ini dilakukan sebelum Aplikasi dijalankan pada webs Server, yaitu di jalankan pada 

localhost yang ada di computer Client. Berikut ini hasil dari pengujian yang telah 

dilakukan: 

1. Pengujian Area yang di lakukan oleh Staf administrasi 

Tabel IV.21 Hasil uji Area administrasi 

Menu Detail Uji Hasil 

Login Verifikasi login Sukses 

Registrasi Tambah pasien  

delete pasien  
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2. Pengujian Area yang di lakukan oleh Dokter 

Tabel IV.22 Hasil uji Area Dokter 

Menu Detail Uji Hasil 

Login Verifikasi login Sukses 

Diagnosa Tambah diagnosa pasien  

Delete diagnosa pasien  

Rujukan  Tambah rujukan pasien  

Delete  rujukan pasien  

 

3. Pengujian Area yang di lakukan oleh Staf Lab 

Tabel IV.23 Hasil uji Area Staf Lab 

Menu Detail Uji Hasil 

Login Verifikasi login Sukses 

Data Lab Tambah data Lab  

Delete data Lab  

 

4. Pengujian Area yang di lakukan oleh Staf Administator 

Tabel IV.24 Hasil uji Area Staf Administator/medical record 

Menu Detail Uji Hasil 

Login Verifikasi login  

Registrasi Tambah pasien  

Delete  pasien  

Diagnosa Tambah diagnosa pasien  

Delete diagnose pasien  

Rujukan  Tambah rujukan pasien  

Delete rujukan pasien  

Data Lab  Tambah data lab pasien  

Delete data lab pasien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


