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ABSTRAK 
 

 Rumah sakit hewan sebagai salah satu institusi pelayanan umum 
membutuhkan suatu sistem informasi untuk meningkatkan kecepatan arus 
informasi yang dibutuhkan oleh lingkungan rumah sakit hewan. Salah satu bentuk 
pelayanan yang membutuhkan kecepatan arus informasi yang tinggi adalah rawat 
jalan. Oleh karena itu, pada skripsi ini dirancang sebuah sistem informasi rawat 
jalan dengan menggunakan metode berorientasi objek yang bertujuan untuk 
menghasilkan rancangan sistem yang dapat membuat pengelolaan data yang 
manual menjadi terkomputerisasi.  
 Dalam merancang sistem informasi rawat jalan dengan metode 
berorientasi objek, ada empat tahap yang harus dilakukan.  Pada tahap pertama, 
pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi seputar pelayanan 
rawat jalan di rumah sakit hewan. Kemudian, pada tahap kedua dilakukan analisis 
sistem berdasarkan hasil dari pengumpulan data untuk mendapatkan user 

requirement dari sistem informasi rawat jalan yang akan dibuat. Pada tahap 
ketiga, hasil dari analisis sistem tersebut digambarkan dalam bentuk diagram-
diagram UML agar user requirement yang telah didapatkan mudah untuk 
dipahami oleh pengembang sistem. Pada tahap terakhir, dilakukan sebuah evaluasi 
rancangan sistem untuk menguji kesesuaian antara rancangan sistem informasi 
rawat jalan yang dibuat dengan metode berorientasi objek dengan kebutuhan 
pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan rawat jalan di rumah sakit hewan.   
 Hasil yang dicapai dengan perancangan sistem informasi rawat jalan ini 
yaitu berupa sebuah rancangan sistem informasi terkomputerisasi yang dapat 
menghasilkan informasi dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu, rancangan ini 
juga dapat meningkatkan kinerja pihak rumah sakit hewan dalam melayani pasien. 
  
Kata kunci : metode berorientasi objek, perancangan sistem informasi, rawat 

jalan, rumah sakit hewan.  
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