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Abstrak 

 
Keberadaan internet banyak membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari hari, karena melalui internet mereka 

bisa mengakses berbagai macam informasi secara cepat, mudah, tanpa harus berbatas waktu dan tempat. Namun sebagian 

masyarakat masih ada yang belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan internet, salah satunya di klinik Sapta Mitra. 

Penulisan skripsi ini bermaksud dan bertujuan mencari pemecahan masalah mengenai  proses pendaftaran pasien rawat 

jalan pada klinik Sapta Mitra yang dianggap masih membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap proses penyelesaian tindak pengambilan keputusan kepada pasien. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu observasi, wawancara, studi pustaka. Sedangkan 

sebagai tools-nya penulis membuat ERD dan UML. 

 Dari permasalahan yang timbul penulis mencoba membuat aplikasi berbasis web menggunakan metode SDLC 

yang diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran tanpa harus melakukan 

antri, serta dapat membantu pihak klinik Sapta Mitra dalam penyampaian informasi pelayanan kesehatan ke jangkauan 

yang lebih luas dengan pengolahan data yang baik dan menghasilkan informasi yang akurat, cepat serta hemat. 

 

 

Abstract 
 

The existence of many Internet help people in doing their daily activities, because they can access the internet through a 

variety of information quickly, easily, without having to bounded time and place. But some people still have not fully 

exploit the existence of the internet, one of them in the Sapta Mitra clinic. Writing this thesis is intended and aims to find 

remedies for outpatient registration process at the Sapta Mitra clinic that are still takes a long time so that indirectly 

influence the decision-making process of the settlement acts to the patient.  

 Data collection methods used by the author are observation, interviews, library research. While the tools of his 

writers create ERD and UML.  

 From the problems that arise author tries to create web based applications using SDLC which is expected to 

accelerate and facilitate patients to register without having to queue, and can help the Sapta Mitra clinic delivery of 

health information to a wider range with the processing of data and produce information that is accurate, fast and 

efficient. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 Semakin mudahnya dalam mengakses internet 

dan juga diiringi dengan semakin murahnya biaya yang 

diperlukan untuk terkoneksi membuat pengguna 

internet diberbagai dunia meningkat tajam setiap 

tahunnya. Bahkan mengalahkan pengguna radio dan 

televisi. Mengingat banyaknya pengguna internet 

membuat perusahaan-perusahaan ataupun pemilik usaha 

mencoba untuk mengembangkan penyampaian 

produk/jasanya kepada masyarakat luas melalui media 

internet terutama dengan menggunakan situs website.  

 Menurut Handoyo dkk (2008: 14) 

mendefinisikan bahwa Sistem Informasi Rumah Sakit 
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(SIRS) adalah suatu tatanan yang berurusan dengan 

pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian 

informasi, analisis dan penyimpulan informasi serta 

penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan 

rumah sakit.  

 Dengan melihat perkembangan-perkembangan 

diatas, begitu pentingnya suatu informasi pada layanan 

kesehatan dan tinjauan secara langsung terhadap Klinik 

Sapta Mitra yang memang belum menerapkan 

penginformasian pelayanannya melalui internet dan 

juga semakin bertambahnya pasien yang melakukan 

pendaftaran rawat jalan serta telah dibukanya beberapa 

cabang di cikarang, tanggerang, tytyan, pondok gede, 

pondok gede timur dan klinik medical check up di 

bojonegoro, penulis ingin melakukan penelitian pada 

sistem informasi pelayanan kesehatan yang berbasiskan 

internet yang tujuan utamanya adalah untuk 

mempercepat penyampaian informasi beserta 

keakuratan dari informasi itu sendiri. 

 

 

II.  METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian disini membahas cara utama 

yang penulis gunakan untuk mencapai tujuan dan 

menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, 

Sedangkan metode yang digunakan adalah SDLC 

(System Development Life Cylce). 

 Menurut Turban dalam Ellitan (2007:2) 

mendefinisikan bahwa SDLC menggambarkan suatu 

proses tahapan yang memberikan fleksibilitas untuk 

beradaptasi secara cepat dengan permintaan yang tidak 

menentu dalam kondisi bisnis saat ini, metode ini juga 

memungkinkan implementasi ide dan koreksi atas 

kesalahan yang ditemukan pada tahap berikutnya.  

 Metode SDLC terdiri dari 4 tahap, yaitu: 

1. Planning 

 Planning adalah tahapan awal yang dilakukan 

oleh penulis dengan melakukan beberapa hal, yaitu: 

a. Menentukan ide untuk pengembangan sistem 

yang sedang berjalan pada klinik beserta 

alternatifnya, terutama sistem registrasi pasien 

dan pendaftaran rawat jalan. 

b. Mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan 

daripada pengembangan sistem secara detail. 

c. Memprediksikan lama/durasi yang dibutuhkan 

penulis dalam membuat website usulan beserta 

biaya yang mungkin dikeluarkan dan 

perangkat-perangkatnya. 

2.  Analisis 

 Menurut Fatta (2007a:27) memberi batasan 

bahwa “Tahapan analisis adalah tahapan di mana sistem 

yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti 

diusulkan”. 

 Dalam tahapan ini penulis mengelompokkan 

kedalam beberapa langkah yaitu: 

a. Analisa Teknologi, meliputi teknologi yang 

digunakan, pemilihan desain web untuk user 

interface. 

b. Analisa Informasi, meliputi informasi statik 

dan dinamis. Informasi statik seperti data 

administrator, data pasien member, data dokter 

sedangkan untuk informasi dinamis berupa 

promo terbaru. 

c. Analisa User, meliputi user secara umum yang 

akan mengakses web tersebut.  

d. Analisa Biaya dan Resiko, meliputi 

memprediksikan kemungkinan biaya yang 

akan dikeluarkan beserta kemungkinan 

terburuk yang akan terjadi ketika dilakukannya 

pengembangan sistem. 

3. Desain 
 Menurut Fatta (2007b:28) mendefinisikan 

bahwa “Tahapan desain adalah tahapan mengubah 

kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi 

spesifikasi sistem yang riil”. 

4. Implementasi 

 Pada tahapan implementasi metode SDLC 

terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu: 

a. Coding, testing, debugging. 

b. Instalasi, membuat website dapat diakses oleh 

user baik administrator,  pasien member 

serta pengunjung dengan cara melakukan 

hosting ke HSP  (Hosting Provider Service). 

 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Prosedur Sistem Usulan 

1. Prosedur Pendaftaran Pasien Baru 

 Pengunjung memilih menu login pasien 

member pada halaman pengunjung website. Kemudian 

tampil form login. Pengunjung memilih link register dan 

akan tampil form pendaftaran pasien baru. Pasien 

diwajibkan mengisi form dengan lengkap dan benar 

kecuali nomor pasien dikarenakan nomor pasien akan 

secara otomatis muncul, jika data tidak valid maka saat 

dipilih button daftar akan muncul pesan kesalahan dan 

akan secara otomatis kembali ke pengisian form 

register. Apabila data sudah valid, akan tampil pesan 

sukses pendaftaran dan link untuk langsung melakukan 

login pada saat itu juga. Untuk melakukan pembatalan 

pendaftaran pengunjung memilih button batal. 

2. Prosedur Pendaftaran Berobat Online 

 Setelah sukses login pada halaman pasien 

member, pasien dapat melakukan pendaftaran berobat 

dengan memilih menu daftar berobat online. Setelah 

dipilih menu daftar berobat online maka akan tampil 

form pilih pelayanan. Pasien member memilih 

pelayanan. Kemudian pilih button daftar berobat online 

untuk daftar dan pilih link batal untuk membatalkan. 

Jika data tidak valid, maka akan muncul pesan bahwa 

pendaftaran berobat belum lengkap. Kemudian akan 
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kembali ke form pendaftaran berobat. Apabila data 

sudah valid, akan tampil pesan berhasil melakukan 

pendaftaran dan keterangan pemrosesan oleh 

administrator. 

 

 

3. Prosedur Approve Daftar Berobat Online 

 Administrator sukses login pada halaman 

administrator, kemudian memilih menu daftar berobat 

online maka akan tampil data daftar berobat online yang 

sudah dikirim pasien. Administrator memilih data 

pendaftaran dan memilih aksi hapus untuk menghapus 

data serta edit untuk melakukan pembalasan daftar 

berobat online. Setelah dipilih edit maka tampil form 

edit data pendaftaran berobat. Jika di-approve maka 

administrator memilih option button setujui dan mengisi 

pesan kemudian mengklik button update data berobat. 

Apabila tidak di-approve administrator mengklik button 

tidak dan menuliskan pesan kemudian mengklik button 

update data berobat. Selain itu administrator memilih 

link hapus untuk menghapus data daftar berobat online. 

4. Prosedur Laporan Data Pasien 

 Administrator sukses login pada halaman 

administrator, memilih menu laporan data pasien maka 

tampil form pilih tanggal mulai dan tanggal selesei 

laporan data pasien kemudian administrator memilih 

button proses. Sedangkan untuk membatalkan, 

administrator memilih button batal. 

 

3.2. Desain Sistem 

1. Use Case Diagram  

 

Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Website 

Halaman Pasien Member 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Use Case Diagram Sistem Website 

Halaman Administrator 

 

 

 
 

Gambar 3. Use Case Diagram Pendaftaran Pasien 

Baru 

 

 

 
 

Gambar 4. Use Case Diagram Daftar Berobat 

Online 

 

 

 

 

 uc Sistem Website Halaman Pasien Member

Sistem Website Halaman Pasien Member

Pasien Member

Login

Isi No.Pasien dan 

Password

Update Profil Member

Daftar Berobat Online

Daftar Berobat Saya

Logout

«include»

 uc Sistem Website Halaman Administrator

Sistem Website Halaman Administrator

Administrator

Isi Username dan 

Password

Login

Manajemen User

Approve Daftar 

Berobat Online

Balas Hubungi 

Kami

Logout

«include»

 uc Pendaftaran Pasien Baru

Pendaftaran Pasien Baru

Pengunjung

Pendaftaran Pasien Baru

Isi Form Pendaftaran 

Pasien Baru

Administrator
Validasi

Konfirmasi Validasi

«include»

 uc Daftar Berobat Online

Daftar Berobat Online

Pasien Member

Daftar Berobat 

Online

Form Pilih 

Pelayanan«include»
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Gambar 5. Use Case Diagram Approve Daftar 

Berobat Online 

 

 

2. Activity Diagram 

 

Gambar 6. Activity Diagram Pendaftaran Pasien 

Baru 

 

 
 

Gambar 7. Activity Diagram Pendaftaran Berobat 

Online 

 

 

 
 

Gambar 8. Activity Diagram Approve Daftar 

Berobat Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uc Approv e Daftar Berobat Online

Approve Daftar Berobat Online

Administrator

Daftar Berobat Online

Tampil Data 

Daftar Berobat 

Online

Approve Daftar 

Berobat Online

Pilih Data Daftar 

Berobat Online

«extend» «extend»

«include»

 act Pendaftaran Pasien Baru

Pengunjung Sistem Website

Masuk Halaman 

Pengunjung Website

Memilih Menu Login 

Pasien Member
Tampil Form Login

Memilih Link Register

Tampil Form Pendaftaran 

Pasien Baru dan Nomor 

Pasien

Mengisi Form Pendaftaran 

Pasien Baru

Pilih Button ?
Daftar

Batal

Data Valid ?

Tampil Pesan Kesalahan

[Tidak]

Tampil Pesan Sukses 

Pendaftaran

[Ya]

Login

[Daftar]

[Batal]

 act Pendaftaran Berobat Online

Pasien Member Sistem Website

Suskes Login Halaman 

Pasien Member

Memilih Menu Daftar 

Berobat Online

Tampil Form Pilih 

Pelayanan

Memilih Pelayanan

Pilih ?

Daftar Berobat

Link Batal

Data Valid ?

[Tidak]

Tampil Pesan Berhasil 

Daftar dan Keterangan 

Pemrosesan Oleh 

Administrator

[Ya]

[Daftar]

[Batal]

 act Approv e Daftar Berobat Online

Administrator Sistem Website

Sukses Login Halaman 

Administrator

Memilih Menu Daftar 

Berobat Online

Tampil Data Daftar Berobat 

Online

Pilih Data Daftar Berobat 

Online

Pilih Aksi ?

Edit

Tampil Form Edit Data 

Daftar Berobat Online

Approve ?Pilih Option 

Button Setujui dan 

Tulis Pesan

[Ya]

Pilih Option 

Button Tidak dan 

Tulis Pesan

[Tidak]

Pilih Button 

Update Data 

Berobat

Hapus

Menghapus 

Data

Simpan Data

[Hapus]

[Edit]
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3. Sequence Diagram 

 

Gambar 9. Sequence Diagram Pendaftaran Pasien 

Baru 

 

 

 
 

Gambar 10. Sequence Diagram Pendaftaran 

Berobat Online 

 

 
 

Gambar 11. Sequence Diagram Approve Daftar 

Berobat Online 

 

4. Deployment Diagram 

 

 
 

Gambar 12. Deployment Diagram 

 

3.3. Desain Database 

dokter

id_dokter

nama_dokter

hari_praktek

jam_praktek

id_jenispelayanan

pelayanan

jenis_pelayanan

layanan
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berobat
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keluhan
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subjek
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tgl
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id_berobat no_pasien
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nama_pasien

alamat
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tmp_lahir

tgl_lahir

telp

session

tgl_daftar

Mengupdate

user

id_session

username

pass

nama

email
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blokir

Mengupdateartikel

id_artikel
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gambar
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Gambar 13. Entity Relationship Diagram 

 sd Pendaftaran Pasien Baru

«UI»

:FormPendaftaranPasienBaru

«controller»

:ProsesPendaftaranPasienBaru

Pasien

Pengunjung

isiFormPendaftaranPasienBaru()

PendaftaranPasienBaru("isiform",

"no_pasien")

setNoPasien()

setBiodata()

isBiodataValid()

setBiodata(isiform)

getBiodata()

 sd Daftar Berobat Online

PasienMember

«UI»

MenuHomePasien

«UI»

FormPilihPelayanan

«controller»

ProsesDaftarBerobatOnline

Berobat

pil ihMenuDaftarBerobatOnline()

tampilkanFormPilihPelayanan()

pil ihPelayanan()

DaftarBerobat(id_jenispelayanan,

no_pasien)

getIDPelayanan()

getNomorPasien()

isBerobatValid()

setBerobat(id_jenispelayanan,

no_pasien)

getBerobat()

batal()

tampilkanPesanBerhasilDaftar()

 sd Approv e Daftar Berobat Online

Administrator

«UI»

MenuHomeAdministrator

«UI»

DataPendaftaranBerobat

«UI»

FormEditDataPendaftaranBerobat

«controller»

ProsesApprove

Berobat«controller»

ProsesHapus

pilihMenuDaftarBerobatOnline()

tampilkanDataPendaftaranBerobat()

pil ihDataDaftarBerobatOnline()

pil ihEdit()

tampilkanFormEditDataPendaftaranBerobat()

pil ihOptionButtonSetujui/Tidak()

tulisPesan()

Approve(id_berobat)

getIDBerobat()

getApprove()

isApprove()

setApprove(approve)

getApprove()

pil ihUpdateDataBerobat()

hapus()

getIdberobat()

 deployment  Diagram

«device»

WebServer

Web Browser

«device»

ApplicationServer

Apache Server

«device»

DBServer

«database»

db_berobatonline
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3.4. Hasil 

 

Gambar 14. Halaman Daftar Berobat Online 

 

 

 
 

Gambar 15. Halaman Approve Daftar Berobat 

Online 

 

 

 
 

Gambar 16. Halaman Cetak Bukti Daftar Berobat 

Online 

 

 

 

 

iV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

 

a. Data-data yang bekaitan dengan sistem 

pendaftaran rawat jalan tidak mudah hilang, tidak 

akan tercecer dengan diterapkannya pendaftaran 

secara online. Hal ini dikarenakan data yang 

masuk sudah disimpan secara otomatis dan 

terintegrasi ke dalam satu database. 

b. Tidak diperlukannya lagi media penyimpanan 

berupa ruangan fisik sehingga tidak akan terjadi 

lagi penumpukan berkas. 

c. Pasien tidak harus datang langsung untuk 

melakukan pendaftaran berobat karena sudah 

disediakan fasilitas on-line yang menyediakan 

pula fasilitas cetak bukti pendaftaran berobat. 

2. Saran 

a. Untuk keamanan data yang sudah terintegrasi 

diharapkan klinik Sapta Mitra mempunyai web 

server sendiri. 

b. Diharapkan dilakukannya upgrade terhadap 

kapasitas memory penyimpanan dan bandwith 

agar bisa mengimbangi data yang masuk. 

c. Ditambahkan fasilitas chatting untuk konsultasi 

dengan dokter terkait. 
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