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ABSTRAK 

AULIA FASYA NUGROHO. Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Web 

untuk Poliklinik di Taman Buah Mekarsari. Dibimbing oleh MEUTHIA 

RACHMANIAH. 

 

Sistem informasi poliklinik di Taman Buah Mekarsari (TBM) dibangun untuk 

memudahkan pengunjung atau pegawai TBM yang sakit atau mengalami 

kecelakaan. Pengelolaan data administrasi di Poliklinik TBM masih menemui 

berbagai masalah, seperti pendataan pasien, rekam medis, pendataan obat, dan 

pembuatan laporan harian kunjungan pasien masih dilakukan secara tertulis. Proses 

pendataan yang tertulis ini tidak efektif baik dari segi pelayanan maupun ekonomi. 

Sistem informasi ini dikembangkan dengan menggunakan metode prototyping. 

Sistem informasi ini bertujuan untuk membantu pengelolaan data administrasi di 

Poliklinik TBM. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Poliklinik TBM 

membutuhkan sistem yang dapat mengelola data pasien, inventori obat, menambah 

kunjungan pasien, rekam medis, melakukan transaksi obat, dan membuat laporan 

harian kunjungan pasien. Sistem informasi pelayanan administrasi yang telah 

dibuat menyediakan tujuh fungsi utama telah memenuhi kebutuhan di Poliklinik 

TBM.  

Kata kunci: aplikasi berbasis web, metode prototyping, poliklinik, sistem informasi 

 

ABSTRACT 

 

AULIA FASYA NUGROHO. Administrative Services Web Information System 

for Polyclinic in Taman Buah Mekarsari. Supervised by MEUTHIA 

RACHMANIAH. 

        

The polyclinic information system in Taman Buah Mekarsari (TBM) is built 

to provide health care service for all TBM visitors and employees who are probably  

sick or even got into an accident. Management of administrative data is still 

problematic at the polyclinic, such as data collection of patient, medicinal records, 

drugs, and daily reports of visiting patient is still done by hand writing. The process 

of writing data collection is not effective in terms of both service and economy. The 

information system is developed by using prototyping method. The information 

system aims to help to manage administrative data at the polyclinic. Based on the 

analysis, the polyclinic needs a system to manage patient data, inventory of drugs,  

the visit of patients, medical records, drug transaction, and make daily reports of 

patient visits. The information systems administration services has been developed. 

The system that provides seven main functions has fulfilled the polyclinic 

requirements. 

Keywords: information system, polyclinic, prototyping methods, web-based 

application 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Taman Buah Mekarsari (TBM) adalah salah satu kawasan agrowisata yang 

memiliki fasilitas pelayanan poliklinik. Poliklinik adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang 

menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik (Kemenkes 2014). 

Poliklinik TBM dibangun untuk memudahkan pengunjung atau karyawan yang 

sedang bekerja yang sakit atau mengalami kecelakaan ketika berkunjung di TBM. 

Poliklinik TBM dalam memberikan pelayanan kesehatan masih menemui 

berbagai masalah dalam pengelolaan data administrasinya, yang mana masalah ini 

menyebabkan kurang optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

pasien. Permasalahan yang ada pada administrasi pelayanan kesehatan poliklinik 

TBM seperti pendataan pasien, rekam medis pasien, dan laporan harian kunjungan 

pasien masih dilakukan secara tertulis. Proses pendataan yang tertulis ini sangat 

tidak efektif baik dari segi pelayanan maupun ekonomi. Untuk pelayanan 

administrasi data obat dan pembuatan laporan bulanan sudah menggunakan 

komputer (Microsoft Excel), tetapi dalam menggunakan Microsoft Excel juga 

masih menemui berbagai masalah, karena semua proses tersebut memerlukan 

waktu dan ketelitian saat melakukan pengisian data. 

Penelitian sistem informasi pelayanan poliklinik yang dilakukan oleh Novian 

(2015) berfokus pada pelayanan administrasi penyimpanan data rekam medis di 

Poliklinik Institut Pertanian Bogor. Sistem tersebut dikembangkan dengan metode 

prototyping dan diimplementasikan dengan framework ASP.NET. Sistem yang 

dibangun mendukung pengelolaan rekam medis yang dapat melakukan kegiatan 

manajemen data pasien berupa identitas, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan 

medis. Penelitian lain mengenai pengembangan sistem informasi pelayanan rumah 

sakit dilakukan juga oleh Puadi (2009). Lingkup penelitiannya mengenai pelayanan 

untuk pasien di Rumah Sakit Bersalin Cuma-Cuma Dompet Dhuafa Bandung. 

Model perancangan sistem yang digunakan adalah linear sequential model. Sistem 

yang dibangun mendukung pengelolaan pelayanan untuk pasien seperti aktivitas 

pencarian status keanggotaan pasien, pembuatan laporan dari semua pelayanan 

untuk pasien, dan pencatatan rincian obat untuk pasien. 

Saat ini penerapan sistem informasi yang populer adalah sistem informasi 

berbasis web, karena dapat diakses setiap saat ketika perangkat terhubung dengan 

Internet. Oleh karena itu, untuk mendukung penyediaan pelayanan administrasi, 

poliklinik TBM memerlukan suatu sistem yang dapat memberikan pelayanan lebih 

cepat dan pengelolaan data administrasi di poliklinik menjadi lebih tertata, yaitu 

dengan membuat sistem informasi pelayanan administrasi berbasis web di 

poliklinik TBM. 

 

Perumusan Masalah 

Poliklinik TBM belum menyediakan sistem pelayanan administrasi berbasis 

web, sehingga dalam pengelolaan data masih dilakukan secara manual. Oleh karena 

itu perlu dilakukan pengembangan sistem informasi berbasis web untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
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1 Bagaimana mengembangkan sistem informasi pelayanan administrasi poliklinik 

TBM berbasis web? 

2 Bagaimana mengembangkan sistem informasi yang dapat mengatur pengelolaan 

data pasien, data inventori obat, dan rekam medis pasien? 

3 Bagaimana mengembangkan sistem informasi yang dapat membuat laporan 

secara otomatis? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi pelayanan 

administrasi poliklinik berbasis web yang terintegrasi dengan data pegawai. Sistem 

ini dapat melakukan kegiatan manajemen data administrasi berupa pengelolaan data 

pasien, rekam medis, dan inventori obat, serta dapat membuat laporan secara 

otomatis. 

 

Manfaat Penelitian 

Pengembangan sistem informasi pelayanan administrasi ini dapat 

memberikan manfaat untuk Poliklinik TBM termasuk di dalamnya dokter, staf 

poliklinik, dan pasien klinik lainnya. Untuk dokter dapat memudahkan dalam 

pengisian rekam medis, melakukan transaksi obat, dan membuat laporan. Untuk 

staf poliklinik dapat memudahkan pengelolaan data pasien dan data inventori obat. 

Untuk pasien dapat memiliki riwayat rekam medis dan obat yang pernah diberikan 

selama berobat di Poliklinik TBM. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi 

pelayanan administrasi berbasis web untuk poliklinik di Taman Buah Mekarsari. 

Tahapan pengembangan sistem menggunakan metode prototyping. Sistem 

dikembangkan dengan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan framework CSS 

Bootstrap. Sumber data sistem yang disajikan adalah data pegawai, pengunjung, 

dan inventori obat. Data pegawai yang digunakan adalah data tahun 2015 di TBM. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem Informasi 

Sistem informasi (SI) adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang 

mengumpulkan, mengolah, menyimpan serta menyebarkan data dan informasi, 

serta mekanisme umpan balik untuk mencapai suatu tujuan. Mekanisme umpan 

balik yang membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Perusahaan dapat 

menggunakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya 

(Stair dan Reynolds 2010). Secara garis besar sistem informasi dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mendukung operasional 

dan sistem informasi yang mendukung manajemen. 

Komponen-komponen dari sebuah sistem informasi adalah (O’Brien dan 

Marakas 2010): 
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1 People, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan adalah sumber 

dasar dari sistem informasi. 

2 Sumber daya manusia termasuk end users dan spesialis sistem informasi, sumber 

perangkat keras terdiri dari mesin dan media, sumber perangkat lunak mencakup 

program dan prosedur, sumber data yang meliputi data dan basis pengetahuan, 

serta sumber jaringan meliputi media komunikasi dan jaringan. 

3 Sumber data yang diubah oleh pemrosesan informasi ke berbagai produk untuk 

end users. 

4 Pemrosesan informasi terdiri atas kegiatan sistem masukan, pengolahan, 

keluaran, penyimpanan, dan kontrol. 

 

Data, Informasi, dan Pengetahuan 

Menurut Stair dan Reynolds (2010), pada dasarnya data, informasi, dan 

pengetahuan adalah konsep yang saling terkait. Data adalah bahan mentah dari 

suatu informasi. Informasi adalah kumpulan data dan fakta yang telah diolah yang 

terkait dengan penjelasan dan interpretasi sehingga lebih bermakna. Pengetahuan 

adalah informasi yang telah diorganisasi untuk meningkatkan pemahaman dari 

informasi tersebut sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan 

sesuatu yang spesifik atau membuat keputusan. 

 

CSS Framework 

Menurut Meiert (2015), secara konseptual arti framework dalam 

pengembangan web dapat disamakan dengan library yang mencakup pola desain, 

lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan. Fungsi biasanya memiliki arti 

penyajian (styling melalui CSS) dan bisa juga aturan (scripting melalui JavaScript). 

Keuntungan dari menggunakan library adalah pengguna tidak perlu membuat kode 

sendiri untuk dipakai berulang kali. Framework menjanjikan untuk menghemat 

waktu dalam pengembangan dan desain. 

Kompilasi framework adalah framework yang mencakup pihak ketiga style 

sheet dan script. Ini memungkinkan publik memasang kembali style sheet, tetapi 

dapat mengembangkan elemen UI (user interface). WrapBootstrap dan Flat UI Pro, 

misalnya, dapat dikatakan sebagai kompilasi framework karena mengembangkan 

Bootstrap. Ada banyak puluhan HTML/CSS framework yang dapat berguna untuk 

pengembang, antara lain: Bootstrap, Cascade Framework, YAML, Ionic, Intel 

XDK, dan Mobile Angular UI. Semua framework ini bervariasi dalam fungsi 

maupun ruang lingkup. Beberapa fokus pada layout dasar (Bootstrap, Cascade 

Framework, dan YAML), sementara yang lain fokus pada tema mobile (Ionic, Intel 

XDK, dan Mobile Angular UI) (Raj 2014). 

 

Bootsrap 

Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang populer untuk 

mengembangkan web yang responsif. Menurut Spurlock (2013), Bootstrap 

berkembang dan menjadi proyek CSS untuk memasukkan sejumlah plugin 

JavaScript dan ikon yang berfungsi seiring dengan bentuk dan tombol. Pada 

dasarnya Bootstrap memberikan desain web yang responsif dan fitur 12 kolom, 940 
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pixel lebar layar. Salah satu yang menarik adalah tool untuk membuat web dari situs 

Bootstrap, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satunya memilih fitur 

CSS dan JavaScript yang dibutuhkan untuk web yang sedang dikembangkan. 

 

METODE 

Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data pegawai, 

pengunjung, dan inventori obat. Untuk data pegawai diperoleh dari tahapan 

komunikasi. 

 

Tahapan Penelitian 

Metode pengembangan yang digunakan dalam sistem informasi ini adalah 

paradigm proses software prototyping. Metode ini dapat digunakan sebagai model 

proses yang berdiri sendiri, biasanya pelanggan mendefinisikan tujuan umum untuk 

perangkat lunak, tetapi tidak mengidentifikasi persyaratan yang rinci. Di lain kasus, 

pengembang mungkin tidak yakin dengan efisiensi algoritme, adaptasi dari sistem 

operasi, atau bentuk interaksi manusia dan komputer yang harus digunakan 

(Pressman 2010). 

Pengembangan penelitian ini terdiri atas lima tahapan, yaitu komunikasi 

(communication), perencanaan cepat (quick plan), pemodelan perancangan cepat 

(modelling quick design), pembuatan prototipe (construction of prototype), serta 

penyebaran, pengiriman, dan umpan balik (deployment, delivery, and feedback). 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

Adapun deskripsi tahapannya adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 1  Paradigma proses software prototyping (Pressman 2010) 
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Komunikasi 

Tahap ini merupakan langkah awal dari pengembangan sistem. Tahap ini 

mengidentifikasi masalah-masalah dari sebuah organisasi yang melatarbelakangi 

dibuatnya sistem. Pengidentifikasian masalah bertujuan untuk merumuskan, 

memahami, serta mencari alternatif tujuan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Pengembang perangkat lunak bertemu dengan pegawai TBM bagian 

klinik, untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak dan penjelasan proses bisnis 

sistem yang dikembangkan. Komunikasi yang dilakukan adalah membahas 

mengenai proses bisnis yang berlaku dan garis besar sistem yang dibuat. 

 

Perencanaan Cepat 

Tahap ini menjelaskan tentang kebutuhan fungsional sistem dan karakteristik 

pengguna. Kebutuhan fungsional sistem direpsesentasikan dalam bentuk diagram 

UML use case dan activity diagram. Pembuatan use case diadaptasi dari hasil 

analisis tahap sebelumnya. Alur bisnis yang dibangun berdasarkan use case 

digambarkan dalam activity diagram. 

 

Pemodelan Perancangan Cepat 

Tahap pemodelan perancangan cepat, berfokus pada representasi aspek-aspek 

perangkat lunak yang dilihat oleh pengguna. Rancangan cepat merupakan dasar 

untuk memulai konstruksi pembuatan prototipe. Perancangan cepat terdiri atas 

perancangan tampilan antarmuka dan perancangan basis data yang 

diimplementasikan dengan class diagram. 

 

Pembuatan Prototipe 

Tahap ini dilakukan dengan pembuatan prototipe sistem yang merupakan 

implementasi hasil dari tahapan sebelumnya ke dalam bentuk aplikasi web. 

Prototipe sistem diimplementasikan menggunakan framework CSS Bootstrap serta 

bahasa pemrograman PHP dan HTML. 

 

Penyebaran, Pengiriman, dan Umpan Balik 

Tahap penyebaran dan pengiriman adalah proses pengujian sistem yang 

dilakukan bersama TBM untuk mengevaluasi prototipe yang telah dibuat. 

Kemudian umpan balik diberikan untuk memperbaiki spesifikasi kebutuhan sistem. 

Iterasi terjadi saat pengembang melakukan perbaikan terhadap prototipe. 

 

Lingkungan Pengembangan (Peralatan Penelitian) 

Spesifikasi perangkat keras yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1 Komputer personal dengan prosesor Intel Celeron CPU N2840. 

2 RAM sebesar 2 GB. 

3 Harddisk drive dengan kapasitas sebesar 500 GB. 

Spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut: 

1 Sistem operasi Windows 10 Home Single Language 64 bit. 

2 Bahasa pemrograman menggunakan HTML dan PHP. 

3 Database management system menggunakan MySql. 
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4 Notepad++ v6.9.2 

5 Framework CSS Bootstrap 

6 Visual Paradigm Community Edition versi 13.0 

7 Google Chrome versi 51.0.2704.106 m 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan data pegawai TBM periode tahun 2015. Detil 

data yang diperoleh adalah nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, informasi 

kontak, informasi kontrak kerja, dan NIK. Data yang didapat dari TBM dalam 

bentuk fail Excel. Setelah itu data tersebut diekspor dalam bentuk .sql. Data yang 

telah diekspor kemudian diimpor menggunakan perangkat lunak PhpMyAdmin 

untuk dijadikan tabel pada data klinik. 

 

Pengulangan Pertama 

Komunikasi 

Pada tahap ini, perencanaan dimulai dari bertemunya pengembang sistem 

dengan stakeholder. Pada pertemuan tersebut dilakukan diskusi dan wawancara 

dengan Bapak Mulyanto selaku Kepala Poliklinik di TBM pada Agustus 2015. 

Diskusi yang dilakukan mengenai kebutuhan sistem dan proses bisnis administrasi 

yang berlaku pada Poliklinik di TBM. Proses bisnis yang berlaku saat ini pada 

Poliklinik di TBM dapat dilihat dari diagram alir pada Gambar 2. 

Pasien yang akan berobat pada Poliklinik di TBM dicek dahulu status pasien 

tersebut merupakan pasien yang pernah datang ke poliklinik atau pasien yang baru 

datang untuk berobat, pasien baru harus melakukan registrasi terlebih dahulu. 

Registrasi dilakukan untuk menandai bahwa pasien tersebut baru terdaftar di dalam 

data pasien dan memiliki rekam medis pada Poliklinik di TBM. Jika pasien tersebut 

 
Keterangan: 

         : Dilakukan oleh staf poliklinik 

         : Dilakukan oleh dokter 

Gambar 2  Flow chart proses bisnis pemeriksaan pasien 
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merupakan pegawai, keluarga dari pegawai, dan pengunjung yang pernah berobat 

di poliklinik, tidak perlu melakukan registrasi karena poliklinik sudah mempunyai 

data dari pasien tersebut. Kemudian berkas rekam medis untuk pasien diperoleh dan 

dikelola oleh bagian administrasi poliklinik. Berkas rekam medis telah siap 

diberikan kepada dokter ketika pasien akan diperiksa. Hasil anamnesa dan 

pemeriksaan dokter dicatat dalam rekam medis termasuk juga catatan resep obat 

yang diberikan kepada pasien. 

Tahap ini juga dilakukan juga analisis terhadap kebutuhan dan identifikasi 

pengguna. Hasil tahap komunikasi didapat bahwa pengguna sistem adalah dokter 

dan staf poliklinik. Masing-masing pengguna memiliki hak akses yang berbeda 

terhadap sistem. Pengguna staf poliklinik memiliki hak akses yang berbeda dengan 

pengguna dokter. Tabel 1 merupakan hasil analisis kebutuhan pengguna. 

Perencanaan Cepat 

Pada tahap perencanaan cepat ini dilakukan analisis kebutuhan fungsional, 

karakteristik pengguna, dan penggambaran business rule dengan diagram use case. 

Untuk penggambaran business flow menggunakan activity diagram.  

 

 

Tabel 1  Hasil analisis kebutuhan pengguna perangkat lunak SIP-TBM 

Kategori Pengguna Kebutuhan Pengguna 

Dokter Melakukan perekaman medis pasien 

Membuat laporan harian kunjungan pasien 

Staf poliklinik Melakukan pendaftaran pasien 

Melakukan manajemen data obat 

Melakukan transaksi obat 

 

Tabel 2  Kebutuhan fungsional sistem 

Pengguna Kode Fungsional Kebutuhan Fungsional 

Dokter SIP-TBM – 01 Mampu melakukan manipulasi data 

rekam medis 

Dokter SIP-TBM – 02 Mampu membuat laporan harian 

kunjungan pasien 

Dokter SIP-TBM – 03 Mampu menampilkan laporan harian 

kunjungan pasien 

Dokter SIP-TBM – 04 Mampu mencetak laporan harian 

kunjungan pasien 

Dokter dan staf 

poliklinik 

SIP-TBM – 05 Mampu melihat jumlah pasien yang 

datang berobat dalam satu hari 

Staf poliklinik SIP-TBM – 06 Mampu melakukan manipulasi data 

pasien 

Staf poliklinik SIP-TBM – 07 Mampu menelusuri daftar pasien 

Staf poliklinik SIP-TBM – 08 Mampu melakukan manipulasi data 

obat 

Staf poliklinik SIP-TBM – 09 Mampu melakukan manipulasi data 

transaksi obat 
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Analisis kebutuhan fungsional bertujuan untuk membahas fungsi-fungsi yang 

dibutuhkan sistem. Adapun kebutuhan fungsional ini berisi daftar yang akan 

dilakukan sistem. Tabel 2 menunjukkan kebutuhan fungsional sistem SIP-TBM. 

Untuk pengguna Dokter terdiri atas lima kebutuhan fungsional dan pengguna Staf 

Poliklinik terdiri lima kebutuhan fungsional. 

Analisis karakteristik pengguna dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang 

akan menggunakan sistem dan definisi untuk setiap aktor. Tabel 3 menjelaskan 

karakteristik pengguna yang akan menggunakan sistem. Sistem terdiri atas dua 

aktor, yaitu Dokter dan Staf Poliklinik. 

 

Tabel 3  Karakteristik pengguna sistem 

Nama Aktor Definisi 

Staf poliklinik Memiliki hak akses untuk melakukan manipulasi data 

identitas pasien dan melakukan manipulasi data obat. 

Dokter Memiliki hak akses untuk melakukan manipulasi data rekam 

medis pasien dan membuat laporan harian kunjungan pasien 

 

Terdapat dua aktor dan lima aktivitas utama pada use case yang dihasilkan. 

Gambar 3 menampilkan aktivitas kedua aktor tersebut. Aktor dokter memiliki 

aktivitas utama melakukan perekaman medis dan pembuatan laporan. Use case 

perekaman medis mempunyai hubungan include dengan use case menambah hasil 

anamnesa, diagnosis, dan terapi pasien, untuk melakukan perekaman medis, dokter 

harus menambahkan hasil anamnesa, diagnosis, dan terapi pasien terlebih dahulu. 

 
Gambar 3  Diagram use case SIP-TBM 
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Aktor staf poliklinik bertanggung jawab dalam manajemen data dan kunjungan 

pasien, manajamen data obat, dan melakukan transaksi obat. Use case manajemen 

data pasien memiliki hubungan extend dengan use case registrasi pasien, untuk 

melakukan manajemen data pasien, staf poliklinik tidak selalu harus melakukan 

registrasi pasien terlebih dahulu. 

Penjelasan tentang business flow digambarkan dengan activity diagram. 

Gambar 4 merupakan salah satu penjelasan dari use case. Gambar 4 mengacu pada 

use case melakukan perekaman medis, yakni pada tahap pemodelan perancangan 

cepat. Activity diagram melakukan perekaman medis menggambarkan alur bisnis 

yang dapat dilakukan oleh dokter ketika melakukan pemeriksaan. Keseluruhan 

activity diagram dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Pemodelan Perancangan Cepat 

Tahapan pemodelan perancangan cepat dilakukan dengan melakukan 

perancangan basis data dan perancangan tampilan antarmuka. Pembuatan 

rancangan tampilan antarmuka, dilakukan rancangan antarmuka semua halaman 

yaitu rancangan antarmuka halaman dashboard, halaman pasien, halaman transaksi 

obat, dan halaman stok obat. Rancangan halaman dashboard untuk pengguna 

Dokter disajikan pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 4  Activity diagram use case melakukan perekaman medis 
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Gambar 6 disajikan rancangan halaman dashboard untuk Staf Poliklinik. 

Rancangan dashboard Staf Poliklinik hampir sama dengan rancangan dashboard 

untuk pengguna Dokter. Perbedaan terletak di jumlah menu yang dapat diakses oleh 

masing-masing pengguna. 

 
Gambar 6 Perancangan antarmuka halaman dashboard untuk pengguna Staf 

Poliklinik 

Rancangan halaman pasien terdapat pada Lampiran 2, untuk Staf Poliklinik 

berisi daftar pasien yang berasal dari pegawai dan pengunjung. Daftar pasien 

disajikan dalam bentuk tabel, di setiap nama pasien ada tombol “detil” untuk 

menuju halaman biodata dan riwayat berobat selama di poliklinik TBM dari setiap 

pasien dan staf poliklinik dapat menambah data pasien baru jika ada pasien yang 

baru melakukan registrasi di polikinik TBM. Rancangan halaman pasien untuk 

dokter terdapat pada Lampiran 3, rancangan halaman pasien untuk dokter hampir 

sama dengan rancangan halaman pasien untuk staf poliklinik. Perbedaan terletak 

pada tidak adanya fungsi untuk menambahkan pasien yang baru registrasi di 

poliklinik TBM. 

Rancangan halaman transaksi obat dapat dilihat di Lampiran 4. Seluruh 

riwayat transaksi penjualan obat ditampilkan dalam bentuk tabel. Staf poliklinik 

dapat menambahkan transaksi obat untuk mencatat obat yang keluar dari 

penyimpanan. Rancangan halaman stok obat dapat dilihat di Lampiran 5. Staf 

 
Gambar 5 Perancangan antarmuka halaman dashboard untuk pengguna Dokter 
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poliklinik dapat melihat daftar obat yang ada dalam bentuk tabel, staf poliklinik 

dapat menambah stok obat baru, mengubah jumlah obat jika ada stok obat yang 

habis, dan menghapus obat dari daftar. 

Perancangan basis data digambarkan dengan menggunakan class diagram. 

Class diagram memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem dengan 

menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan antar kelas. Class diagram 

menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta 

hubungannya satu sama lain. Pada sistem ini terdapat 8 kelas utama, yaitu: kelas 

employee, employee positions, potongan, pasien, pegawai, obat, transaksi obat, dan 

rekam medis. Class diagram pada SIP-TBM dapat dilihat pada Gambar 7. 

Perancangan basis data pada sistem dibuat dengan nama klinik menggunakan 

PhpMyAdmin. Pada database ini terdapat 8 tabel untuk menyimpan semua data 

yang digunakan di sistem, yaitu: tabel m_employee, m_employee_positions, 

m_obat, m_pengunjung, m_potongan, t_kunjungan, t_transaksi_obat, 

dan tabel user. Deskripsi dari masing-masing tabel pada database klinik 

dijelaskan pada Tabel 4. 

 

 

 

 
Gambar 7 Class diagram SIP-TBM 



 

12 

Tabel 4 Tabel-tabel yang ada pada database klinik 

Nama Tabel Deskripsi 
m_employee Tabel yang menampung data diri pegawai 
m_employee_positions Tabel yang menampung data departemen yang ada 

di TBM 
m_obat Tabel yang menampung data inventori obat 
m_pengunjung Tabel yang menampung data diri pengunjung TBM 
m_potongan Tabel yang menampung data potongan harga untuk 

pegawai TBM 
t_kunjungan Tabel yang menampung riwayat kunjungan pasien 

poliklinik 
t_transaksi_obat Tabel yang menampung riwayat transaksi obat 
user Tabel yang menampung informasi pengguna 

sistem 

 

Pembuatan Prototipe 

Hasil perancangan prototipe kemudian diimplementasikan dalam Bahasa 

pemrograman HTML. Langkah ini menjadi bahan pertimbangan dalam memastikan 

dan menentukan fungsi apa saja yang akan digunakan atau tidak digunakan. 

Antarmuka sistem dipertimbangkan dalam tahapan ini karena harus menyesuaikan 

dengan pengguna. Oleh sebab itu, pengembang dalam melakukan implementasi 

program disertai penyesuaian bagian-bagian halaman antarmuka sistem. Semua 

tampilan antarmuka sistem dan dirancang adaptif terhadap ukuran layar 

menggunakan framework CSS Bootstrap. 

 

Penyebaran, Pengiriman, dan Umpan Balik 

Setelah dilakukan tahap pembuatan prototipe, tahap selanjutnya pengujian 

sistem yang dilakukan oleh klien, metode pengujian menggunakan black-box. Hasil 

pengujian ini diketahui bahwa ada beberapa fungsi yang belum dapat berjalan dan 

untuk fungsi membuat laporan harian masih dalam tahap pengembangan. Setelah 

itu diberikan umpan balik dari pimpinan Poliklinik TBM. Berdasarkan hasil uji 

fungsi produk yang dilakukan, pengembang menerima tambahan kebutuhan sistem 

untuk dapat menambahkan kunjungan pasien. 

 

Pengulangan Kedua 

Komunikasi 

Tahap ini dilakukan bersamaan dengan penyebaran, pengiriman, dan umpan 

balik pada iterasi sebelumnya. Pada pengembangan prototipe pengulangan ke-2 

semua fungsi untuk dokter atau staf poliklinik diharapkan dapat berjalan dengan 

semestinya. Fungsi yang dikembangkan pada prototipe pengulangan ke-2 adalah 

pembuatan laporan harian dan menambahkan kunjungan pasien, serta untuk fungsi 

transaksi obat menjadi fungsi yang dapat diakses oleh pengguna Dokter. Pengguna 

pada prototipe pengulangan ke-2 ditambah menjadi tiga yaitu Admin, Dokter, dan 

Staf Poliklinik. Pengguna Admin diperlukan untuk mengelola pengguna sistem. 

Kebutuhan pengguna baru dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Perencanaan Cepat 

Terdapat penambahan kebutuhan fungsional, yakni mengelola pengguna 

sistem dan menambah nomor antrean pasien, serta ada beberapa perubahan 

kebutuhan fungsional untuk pengguna Dokter dan Staf Poliklinik. Tabel 6 

menunjukkan kebutuhan fungsional sistem pengulangan ke-2. 

Tabel 6  Kebutuhan fungsional sistem pengulangan ke-2 

Pengguna Kode Fungsional Kebutuhan Fungsional 

Dokter SIP-TBM – 01 Mampu melakukan manipulasi data rekam 

medis 

Dokter SIP-TBM – 02 Mampu membuat laporan harian 

kunjungan pasien 

Dokter SIP-TBM – 03 Mampu menampilkan laporan harian 

kunjungan pasien 

Dokter SIP-TBM – 04 Mampu mencetak laporan harian 

kunjungan pasien 

Dokter dan staf 

poliklinik 

SIP-TBM – 05 Mampu melihat jumlah pasien yang 

datang berobat dalam satu hari 

Staf poliklinik SIP-TBM – 06 Mampu melakukan manipulasi data 

pasien 

Staf poliklinik SIP-TBM – 07 Mampu menelusuri daftar pasien 

Staf poliklinik SIP-TBM – 08 Mampu melakukan manipulasi data 

penyimpanan obat 

Staf poliklinik SIP-TBM – 09 Mampu menambah daftar kunjungan 

pasien 

Dokter SIP-TBM – 10 Mampu melakukan manipulasi data 

transaksi obat 

Admin SIP-TBM – 11 Mampu mengelola pengguna sistem 

Tabel 7 Karakteristik pengguna sistem pengulangan ke-2 

Nama Aktor Definisi 

Staf  poliklinik Memiliki hak akses untuk melakukan manipulasi data pasien, 

melakukan manipulasi data obat, dan menambahkan daftar 

kunjungan pasien. 

Dokter Memiliki hak akses untuk melakukan manipulasi data rekam 

medis pasien, membuat laporan harian kunjungan pasien, dan 

melakukan transaksi obat. 

Admin Memiliki hak akses untuk mengelola pengguna sistem. 

 

Tabel 5 Hasil analisis kebutuhan pengguna perangkat lunak SIP-TBM 

pengulangan ke-2 

Kategori Pengguna Kebutuhan Pengguna 

Dokter Melakukan transaksi obat 

Staf poliklinik Menambah daftar kunjungan pasien 

Admin Mengelola pengguna sistem 
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 Terdapat penambahan pada karakteristik pengguna sistem, yaitu adanya aktor 

Admin dan perubahan definisi untuk aktor Dokter serta Staf Poliklinik. Tabel 7 

menjelaskan karakteristik pengguna yang akan menggunakan sistem pada 

pengulangan ke-2.  

 Terdapat penambahan dan perubahan business rule sesuai dengan kebutuhan 

sistem, yakni menambahkan use case menambahkan kunjungan pasien dan use case 

mengelola pengguna sistem yang direpresentasikan pada diagram use case. Gambar 

8, Gambar 9, dan Gambar 10 merupakan use case diagram hasil prototipe 

pengulangan ke-2. 

 

 

Gambar 8 Use case diagram hasil perencanaan cepat pengulangan ke-2 untuk 

aktor Staf Poliklinik 

 

Gambar 9 Use case diagram hasil perancanaan cepat pengulangan ke-2 untuk 

aktor Dokter 
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Pemodelan Perancangan Cepat 

Terdapat perubahan nama tabel dan penambahan tabel maupun atribut dalam 

basis data yang digunakan. Pada prototipe pengulangan ke-2 ini ditambah dua tabel 

m_diagnosis_obat untuk menyimpan hubungan antara diagnosis dengan obat 

dan tabel m_diagnosis untuk menyimpan referensi diagnosis penyakit.  

Kemudian ditambahkan atribut tanggal kedaluarsa pada tabel m_obat, atribut 

dokter pemeriksa, dan atribut antrian pada tabel t_kunjungan. Perubahan dan 

penambahan tabel direpresentasikan dengan class diagram. Lampiran 6 merupakan 

class diagram hasil prototipe pengulangan ke-2. 

Pada perancangan tampilan antarmuka terdapat banyak perubahan, yaitu 

untuk membuat tampilan satu halaman saja untuk setiap pengguna dan ada tampilan 

untuk halaman log in, sehingga dilakukan desain ulang dalam membuat 

perancangan tampilan antarmuka. Keseluruhan perancangan tampilan antarmuka 

prototipe pengulangan ke-2 dapat dilihat di Lampiran 7, Lampiran 8, dan Lampiran 

9. 

 

Pembuatan Prototipe 

Perancangan prototipe sistem dilakukan pada kebutuhan sistem baru. 

Prototipe sistem tersebut adalah untuk menambahkan daftar kunjungan pasien oleh 

staf poliklinik, membuat laporan harian kunjungan pasien oleh dokter, dan 

mengelola pengguna sistem oleh admin. Lampiran 10 menunjukkan semua 

tampilan antarmuka sistem dan dirancang adaptif terhadap ukuran layar. 

 

Penyebaran, Pengiriman, dan Umpan Balik 

Hasil pengujian dan evaluasi fungsi sistem keseluruhan sampai pengulangan 

kedua menyatakan sistem telah mampu menjalankan kebutuhan pengguna. Metode 

pengujian menggunakan black-box yang fokus pada sisi fungsionalitas, khususnya 

pada masukan dan keluaran aplikasi. Keseluruhan hasil pengujian sistem sampai 

prototipe pengulangan ke-2 dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pengembangan sistem informasi pelayanan administrasi untuk Poliklinik di 

TBM telah berhasil dilakukan. Metode yang digunakan dalam mengembangkan 

sistem informasi ini menggunakan metode prototyping. Fungsi utama dari sistem 

ini adalah membantu mengelola data pasien, membuat rekam medis, nomor antrean 

 

Gambar 10 Use case diagram hasil perencanaan cepat pengulangan 

ke-2 untuk aktor Admin 
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pasien, inventori obat, transaksi obat, dan laporan harian kunjungan pasien. Sistem 

ini mengganti proses bisnis pemeriksaan pasien dan inventori obat yang 

sebelumnya dilakukan secara manual. 

 

Saran 

SIP-TBM ini sebaiknya dikembangkan menggunakan framework untuk 

memudahkan dalam maintenance selanjutnya. SIP-TBM ini masih memerlukan 

pengembangan lebih lanjut untuk melengkapi beberapa kebutuhan sistem yang 

belum tersedia. Tambahan fungsi lain seperti data pemeriksa, data penyakit, dan 

membuat laporan untuk inventori obat dapat membantu dokter dan staf poliklinik 

dalam menjalankan pelayanan administrasi lainnya yang berlaku di Poliklinik TBM. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1 Activity diagram 

 

A. Activity diagram melakukan perekaman medis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

Lampiran 1 Activity diagram (lanjutan) 

 

B. Activity diagram membuat laporan harian 
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Lampiran 1 Activity diagram (lanjutan) 

 

C. Activity diagram melakukan transaksi obat 
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Lampiran 1 Activity diagram (lanjutan) 

 

D. Activity diagram mengelola data pasien 
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Lampiran 1 Activity diagram (lanjutan) 

 

E. Activity diagram mengelola data obat 
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Lampiran 1 Activity diagram (lanjutan) 

 

F. Activity diagram menambah kunjungan pasien 
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Lampiran 2 Rancangan antarmuka halaman pasien untuk pengguna Staf Poliklinik 

 

 
 

Lampiran 3 Rancangan antarmuka halaman pasien untuk pengguna Dokter 

 

 
 

Lampiran 4 Rancangan antarmuka halaman transaksi obat 
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Lampiran 5 Rancangan antarmuka halaman stok obat 

 

 
 

Lampiran 6 Class diagram sistem pengulangan ke-2 
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Lampiran 7 Rancangan antarmuka halaman log in pengulangan ke-2 

 

 
 

Lampiran 8 Rancangan antarmuka pengguna Staf Poliklinik pengulangan ke-2 
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Lampiran 9 Rancangan antarmuka pengguna Dokter pengulangan ke-2 
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Lampiran 10 Antarmuka sistem 

 

A. Halaman log in 
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Lampiran 10 Antarmuka sistem (lanjutan) 

 

B. Halaman home dokter 
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Lampiran 10 Antarmuka sistem (lanjutan) 

 

C. Halaman laporan harian 
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Lampiran 10 Antarmuka sistem (lanjutan) 

 

D. Halaman transaksi obat 

 
 

 



 

31 

Lampiran 10 Antarmuka sistem (lanjutan) 

 

E. Halaman mengelola data pasien 
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Lampiran 10 Antarmuka sistem (lanjutan) 

 

F. Form pendaftaran pasien baru 
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Lampiran 10 Antarmuka sistem (lanjutan) 

 

G. Form edit data pasien 

 

 
 

 



 

34 

Lampiran 10 Antarmuka sistem (lanjutan) 

 

H. Konfirmasi hapus data pasien 
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Lampiran 10 Antarmuka sistem (lanjutan) 

 

I. Halaman inventori obat 
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Lampiran 11 Hasil pengujian dengan metode black-box 

 

Kasus Uji 
Nilai 

Masukan 

Skenario 

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Uji 

Melakukan log in Benar Mengisi nama 

pengguna dan 

password 

Pengguna berhasil 

log in, masuk 

halaman home 

Sukses 

Memblokir 

pengguna sistem 

Benar Konfirmasi 

OK untuk 

memblokir 

pengguna 

Admin berhasil 

memblokir salah 

satu pengguna 

Sukses 

Melihat tabel 

daftar data pasien 

Benar Melakukan log 

in, masuk 

halaman home 

Menampilkan tabel 

daftar data pasien 

Sukses 

Pendaftaran 

pasien baru 

Benar Input form data 

pasien dengan 

field valid 

Pegawai TBM dan 

pengunjung TBM 

terdaftar sebagai 

pasien di basis data 

sistem 

Sukses 

Mengubah data 

pasien 

Benar Input form data 

pasien dengan 

field valid 

Basis data pasien 

berubah di tabel 

m_pengunjung 

Sukses 

Menghapus data 

pasien 

Benar Konfirmasi 

OK untuk 

menghapus 

data pasien 

Record pada basis 

data pengunjung 

dihapus 

Sukses 

Menambah 

kunjungan pasien 

Benar Input form 

kunjungan 

dengan field 

valid 

Tabel basis data 

t_kunjungan 

bertambah 

Sukses 

Melihat tabel 

daftar 

penyimpanan obat 

Benar Melakukan log 

in, masuk 

halaman home 

Menampilkan tabel 

daftar 

penyimpanan obat 

Sukses 

Menambah data 

obat baru 

Benar Input form data 

obat dengan 

field valid 

Basis data obat 

baru bertambah di 

tabel m_obat 

Sukses 

Mengubah data 

obat 

Benar Input form data 

obat dengan 

field valid 

Basis data obat 

berubah di tabel 

m_obat 

Sukses 

Menghapus data 

obat 

Benar Konfirmasi 

OK untuk 

menghapus 

data obat 

Record pada basis 

data obat dihapus 

Sukses 

Menambah hasil 

periksa pasien 

Benar Input form 

diagnosis 

pasien dengan 

field valid 

Basis data hasil 

periksa bertambah 

di tabel t_diagnosis 

Sukses 
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Lampiran 11 Hasil pengujian dengan metode black box (lanjutan) 

 

Kasus Uji 
Nilai 

Masukan 

Skenario 

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Uji 

Menambah data 

resep obat 

Benar Input form 

resep obat 

dengan field 

valid 

Basis data resep 

obat bertambah di 

tabel t_obat 

Sukses 

Menampilkan dan 

menyimpan PDF 

laporan 

kunjungan harian 

pasien 

Benar Memilih menu 

cetak laporan 

Menampilkan tabel 

daftar kunjungan 

harian pasien ke 

poliklinik TBM 

Sukses 
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