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Muhammad Syarif Nurdin, 2013. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 
Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas Kota Surabaya dengan Metode Berorientasi 
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bimbingan Endah Purwanti, S.Si, M.Kom dan Dra. Rini Semiati, M.Si. Program Studi 
S1 Sistem Informasi.Fakultas Sains dan Teknologi, Unversitas Airlangga. 

ABSTRAK 

 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelaksana teknis (UPT) 
dinas kesehatan kabupaten / kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan 
pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (KEPMENKES RI, 2004). Puskesmas 
di bawah naungan dinas kesehatan kota Surabaya memiliki tujuan untuk menjaga 
kesehatan warga kota Surabaya. Namun kemampuan puskesmas dalam melayani 
masyarakat, tidak berarti puskemas tidak menghadapi kendala. Kendala utama adalah 
tidak terintegrasinya antara satu puskesmas dengan puskesmas lain. Hal ini 
menyebabkan kesulitan dinas kesehatan kota Surabaya dalam mengumpulkan laporan 
dari masing-masing puskesmas. Hal tersebut juga menyebabkan permasalahan dalam 
pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan hambatan – hambatan yang terjadi di 
atas, muncul suatu inisiatif untuk merancang suatu sistem informasi terkomputerisasi 
dan terintegrasi yang dapat menangani aktivitas pelayanan pasien mulai dari proses 
pendaftaran hingga proses pembayaran dengan menggunakan metode berorientasi 
objek. 

Dalam merancang sistem informasi rawat jalan puskesmas, terdapat empat 
langkah yang dilakukan. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data 
dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dan dokumen-dokumen yang 
dibutuhkan dalam sistem informasi rawat jalan. Tahap kedua adalah analisis sistem. 
Analisis sistem bertujuan untuk mempelajari alur bisnis yang terjadi sehingga dapat 
diketahui kebutuhan sistem yang akan dirancang. Tahap ketiga adalah perancangan 
sistem yang dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis sistem. 
Perancangan sistem menggunakan enam diagram yang memiliki fungsi-fungsi 
tersendiri dalam perancangan sistem informasi rawat jalan puskesmas.Tahap keempat 
adalah evaluasi rancangan. Evaluasi perancangan dilakukan dengan perhitungan 
metric yang digagas oleh Chidamber dan Kemerer. 

Perancangan sistem informasi rawat jalan puskesmas kota Surabaya dapat 
digunakan sebagai pedoman implementasi sistem informasi pelayanan rawat jalan 
puskesmas kota Surabaya oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Sehingga 
dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelayanan rawat 
jalan puskesmas. 

Kata kunci : metode berorientasi objek, perancangan , rawat jalan, puskesmas. 
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Muhammad Syarif Nurdin, 2013. Analysis and Design of Surabaya’s Puskesmas 

Ambulatory Information Sytem Using Object Oriented Methodology  (Case Study on 
Puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya). This skripsi was under guidance by Endah 
Purwanti, S.Si, M.Kom and Dra. Rini Semiati, M.Si. S1 Degree Information System 
Study Program, Faculty of Science and Technology, Airlangga University. 

 

ABSTRACT 

 

 Puskesmas (center of public healthy) is technical implementation unit of 
urban district / city health department which responsible to provide health 
development in an area of work (KEPMENKES RI, 2004). Puskesmas on auspices of 
urban district health department of Surabaya aimed to maintain the health of the 
citizen. Somehow, puskesmas had some obstacle in order to serve the citizen. The 
main problem was puskesmas didn’t have integrated system that connected one 
puskesmas into another puskesmas. It meant the urban district health department had 
some difficulties to get every report on each puskesmas. Unintegrated system also 
caused  problems in the service of society. Based upon the obstacles that happened, 
comes an idea to design computerized and integrated information system which can 
handle patient care activity, ranging from registration process until payment process 
using object oriented method. 

There were four steps in order to design puskesmas ambulatory care 
information system. The first step was data collecting. Data collecting had a function 
to determine which part is involved and required documents. The second step was 
system analyze. System analyze aimed to analyze business flow that happened. So 
that it could be specified the need of system design. The third was system designing 
based on data collecting and system analize. System designing was using six 
diagrams that had its own function. The fourth step was evaluating design. Design 
evaluation was done by calculating the metric proposed by Chidamber and Kemerer. 

Surabaya’s Puskesmas ambulatory information sytem design could be a 
guidance to implement Surabaya’s puskesmas ambulatory information system by 
Surabaya city health department. So, it could be solution to handle obstacle that 
happened on puskesmas ambulatory care. 
 

Keywords : object oriented method, information system design, ambulatory, 
puskesmas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelaksana teknis 

(UPT) dinas kesehatan kabupaten / kota yang bertanggungjawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja 

(KEPMENKES RI, 2004). Berdasarkan pengertian tersebut, puskesmas 

bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah 

kerjanya yaitu: meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Dengan demikian, 

akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat ditingkatkan melalui 

peningkatan kinerja Puskesmas. 

Puskesmas menjadi tujuan masyarakat ketika mereka akan berobat, 

karena biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan sarana kesehatan yang 

lain. Puskesmas di bawah naungan dinas kesehatan kota Surabaya memiliki tujuan 

untuk menjaga kesehatan warga kota Surabaya. Puskesmas juga mendukung 

program pemerintah, seperti: jamkesmas dan askes bagi masyarakat dengan 

tingkat ekonomi lemah. 

Sistem pelayanan yang dimiliki oleh setiap puskesmas yang berada di 

kota Surabaya meliputi pemeriksaan kesehatan hingga pengobatan terhadap 

beberapa penyakit yang sering diderita oleh masyarakat kota Surabaya. 

Puskesmas Surabaya pun juga turut menjaga kesehatan warga kota Surabaya 

melalui memberikan penyuluhan-penyuluhan seputar kesehatan masyarakat. 

Sistem pelayanan puskesmas bertanggung jawab melayani kesehatan 

masyarakat mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan dan pengobatan pasien, 

hingga penyediaan obat bagi pasien yang berobat di puskesmas.  

Namun kemampuan puskesmas dalam melayani masyarakat, tidak berarti 

puskemas tidak menghadapi kendala. Kendala utama adalah tidak terintegrasinya 

antara satu puskesmas dengan puskesmas lain. Hal ini menyebabkan kesulitan 
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dinas kesehatan kota Surabaya dalam mengumpulkan laporan dari masing-masing 

puskesmas. Hal tersebut juga menyebabkan permasalahan dalam pelayanan 

terhadap masyarakat. Contoh kasusnya adalah apabila seseorang berobat di suatu 

wilayah, maka dia harus mendaftarkan dirinya. Apabila dia berobat di puskesmas 

wilayah lain maka dia juga harus mendaftarkan dirinya lagi. Hal ini tentu saja 

akan merepotkan masyarakat yang akan berobat. Sehingga mutu pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat kurang optimal. Selain itu, para dokter juga 

menemui kesulitan ketika akan menelusuri riwayat kesehatan pasien, karena 

belum adanya sistem yang mampu merekam medik kesehatan setiap pasien secara 

terkomputerisasi dan terintegrasi. Pada proses pembayaran biaya kesehatan yang 

dibayar oleh pasien juga memerlukan perbaikan.  

Berdasarkan hambatan – hambatan yang terjadi di atas, muncul suatu 

inisiatif untuk merancang suatu sistem informasi terkomputerisasi dan terintegrasi 

yang dapat menangani aktivitas pelayanan pasien mulai dari proses pendaftaran 

hingga proses pembayaran. Dengan adanya sistem informasi yang 

terkomputerisasi diharapkan akan dapat mengatasi masalah dalam penanganan 

proses pelayanan rawat jalan pada puskesmas. 

Agar data yang ada pada masing-masing puskesmas terintegrasi, maka 

setiap server yang akan dibangun pada setiap puskemas akan terhubung dengan 

server pusat dinas kesehatan kota Surabaya. Dengan menggunakan teknologi 

intranet, setiap puskesmas dapat mensinkronisasikan database yang ada pada 

server puskesmas dengan database yang ada pada server pusat dinas kesehatan 

kota Surabaya secara online. Sehingga proses integrasi data pada setiap 

puskesmas dapat terkontrol. 

Sebelum proses pembuatan sistem informasi rawat jalan puskesmas 

secara terintegrasi dilakukan, maka harus dibuat dahulu perancangan terhadap 

sistem tersebut. Sehingga sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 

puskesmas dan ketika sistem tersebut diimplementasikan menjadi solusi atas 

hambatan-hambatan yang dihadapi puskesmas. 

Puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya merupakan salah satu puskesmas 

yang memiliki pelayanan rawat jalan terbaik di kota Surabaya. Sehingga, 
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puskesmas Klampis Ngasem dapat digunakan sebagai acuan dalam perancangan 

sistem informasi rawat jalan puskesmas. 

Metode object-oriented merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

diterapkan karena beberapa keunggulannya. Pertama, metode object-oriented 

bersifat modular, yaitu sebuah sistem yang dapat teruraikan menjadi satu set 

modul, namun tidak saling memiliki ketergantungan. Karena keterhubungan antar 

modul yang tidak saling ketergantungan, menyebabkan kemudahan dalam 

memodifikasi modul tersebut tanpa mempengaruhi modul yang lain 

(Sommerville, 2007). Keunggulan selanjutnya adalah kemampuannya dalam 

penggunaan ulang desain agar sistem dapat dikembangkan. Sehingga 

menghasilkan sistem yang fleksibel terhadap perubahan (Booch, 1994). 

Berdasarkan keunggulan yang telah dijelaskan di atas, maka metode 

object-oriented dapat diterapkan dalam merancang sistem informasi rawat jalan 

puskesmas secara terintegrasi di kota Surabaya. Metode ini dipilih berdasarkan 

keunggulan yang dimiliki oleh metode tersebut seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Oleh karena itu, metode object-oriented menjadi layak untuk 

diterapkan dalam perancangan sistem informasi rawat jalan puskesmas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari 

penulisan proposal skripsi ini adalah bagaimana merancang sistem informasi 

pelayanan puskesmas berorientasi objek sehingga data yang berada pada setiap 

puskesmas yang berhubungan dengan sistem pelayanan menjadi terintegrasi dan 

terkomputerisasi? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Puskesmas Klampis Ngasem, 

Surabaya adalah untuk merancang sistem informasi pelayanan puskesmas 
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berorientasi objek sehingga data yang berada pada setiap puskesmas yang 

berhubungan dengan sistem pelayanan menjadi terintegrasi dan terkomputerisasi. 

1.4 Manfaat 

Puskesmas akan mendapatkan suatu usulan perancangan informasi yang 

mengintegrasikan seluruh fungsi pelayanan rawat jalan pada setiap puskesmas di 

kota Surabaya, sehingga dapat meningkatkan kinerja puskesmas. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah untuk penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup sistem terbatas pada pelayanan rawat jalan puskesmas. 

2. Masing-masing puskesmas kota Surabaya memiliki proses sistem pelayanan 

rawat jalan yang sama. 

3. Analisa dan perancangan akan menangani: 

a. Proses registrasi pasien. 

b. Proses pengobatan pada Balai Pengobatan Umum (BPU). 

c. Proses pengobatan pada Balai Pengobatan Gigi (BPG). 

d. Proses pelayanan Balai Kesehatan Ibu Anak (BKIA) yang meliputi: 

1) Proses pelayanan kesehatan ibu hamil. 

2) Proses pelayanan peserta KB. 

3) Proses pelayanan imunisasi. 

4) Proses deteksi dini perkembangan anak. 

e. Proses pelayanan pengobatan yang meliputi: 

1) Proses pembuatan resep obat. 
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2) Proses perpindahan balai pengobatan. 

3) Proses pembayaran tindakan medis. 

4) Proses pembuatan rujukan rumah sakit. 

5) Proses pemberian obat kepada pasien. 

f. Proses pelayanan laboratorium yang terdiri dari: 

1) Proses pembuatan rujukan laboratorium. 

2) Proses pemeriksaan laboratorium. 

3) Proses pembuatan hasil laboratorium. 

g. Proses sinkronisasi antara database puskesmas dengan database pusat. 

h. Proses pelaporan manajerial pada Dinas Kesehatan Kota (DKK). 

4. Sistem yang dirancang tidak termasuk pelaporan jasa pelayanan jaminan 

keseharan masyarakat (jamkesmas), jaminan kesehatan daerah (jamkesda), 

surat keterangan tidak mampu (SKM). 

5. Untuk pelayanan pasien di puskesmas pembantu (pustu), puskesmas keliling 

(pusling) dan pos kesehatan kelurahan (poskekel) pada sistem ini hanya 

meliputi proses registrasi dan proses rekam medik, sehingga dapat 

menghasilkan laporan manajerial menyeluruh.  

6. Kegiatan penelitian dilakukan pada puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Konsep Puskesmas 

 Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan 

kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan di suatu wilayah kerja (KEPMENKES RI, 2004). Setiap puskesmas 

memiliki pelayanan rawat jalan, yaitu salah satu unit kerja di rumah sakit yang 

melayani pasien berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam pelayanan, termasuk 

seluruh prosedur diagnostik dan terapeutik (Murdani, 2007).  

2.2.  Konsep Sistem Informasi 

Stair dan Reynolds (2009) menjelaskan definisi sistem informasi adalah 

kumpulan komponen yang memasukkan, memproses, menyimpan dan 

menghasilkan data maupun informasi, kemudian mengevaluasi data dan informasi 

yang dihasilkan untuk mencapai tujuan. 

Pengembangan sistem informasi dapat diartikan sebagai kegiatan membuat 

atau memodifikasi sistem bisnis. Mengembangkan sistem informasi untuk 

mencapai kebutuhan bisnis membutuhkan kompleksitas yang tinggi. Sehingga, 

proyek pengembangan sistem informasi biasanya memerlukan dana yang tidak 

sedikit dan melampaui tanggal jadwal penyelesaian proyek. Salah satu cara untuk 

menanggulangi resiko tersebut adalah dengan membagi proses pengembangan 

sistem informasi menjadi beberapa langkah. Stair dan Reynolds (2009) 

menjelaskan langkah-langkah tersebut sebagai berikut: 
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- Identifikasi Sistem 

Pada tahap ini, pihak pengembang sistem informasi mempelajari 

permasalahan yang akan dicari solusinya. Jika solusi telah dibuat, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis sistem.  

-  Analisis Sistem 

Pada tahap ini, pihak pengembang sistem informasi mengidentifikasi 

spesifikasi kebutuhan sistem dan mengembangkan konsep penyelesaian 

permasalahan. Selama proses identifikasi dan analisis sistem, top-level 

management harus mendukung penuh terhadap proyek pengembangan sistem 

informasi. Sehingga sistem yang dibangun akan mencapai tujuan bisnis. 

- Perancangan Sistem 

Pada tahap ini, pengembang membuat suatu rancangan berdasarkan 

spesifikasi kebutuhan sistem dari pengguna yang diperoleh pada tahap analisis, 

sehingga sesuai dengan kebutuhan sistem. 

- Implementasi Sistem 

Tahap ini melibatkan pembuatan berbagai komponen sistem (misalnya: 

hardware, software dan database) yang telah didefinisikan pada tahap 

perancangan sistem. Kemudian menerapkan sistem yang baru tersebut pada 

lingkungan pengguna akhir. 

-    Pemeliharaan Sistem 

Aktifitas pada tahap ini adalah mengecek dan memodifikasi sistem yang 

sedang berjalan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan perubahan bisnis. 
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2.2.1. Metode Pengembangan Sistem Informasi 

Sommerville (2007) mengkategorikan tiga metode pengembangan sistem 

informasi, yaitu: 

- Top-down structured design 

Top-down structured design adalah sebuah metode pengembangan sistem 

dengan cara membagi sistem menjadi beberapa subsistem. Setiap solusi yang ada 

pada subsistem akan dapat menjadi solusi sistem secara keseluruhan (Dale dan 

Lewis, 2004). Metode ini ditandai dengan algorithmic decomposistion untuk 

menyelesaikan permasalahan kompleksitas pengembangan sistem. Namun, 

struktur rancangan  ini tidak dapat mengatasi masalah abstraksi data dan 

information hiding. Rancangan yang terstruktur, kurang tepat untuk diterapkan 

pada sistem yang kompleks. Metode ini tidak layak untuk digunakan pada 

pemrograman berorientasi objek (Booch, 1994).  

- Data-driven design 

Data-driven design adalah metodologi pengembangan sistem yang 

menggunakan data sebagai dalam mendesain sistem untuk memecahkan masalah 

(Xie dan Huang, 2012). Dalam metode ini, struktur sistem yang akan 

dikembangkan berasal dari pemetaan sistem input menjadi output. Seperti metode 

terstruktur, metode ini telah cukup banyak diterapkan oleh para pengembang, 

seperti pada pengembangan sistem informasi manajemen yang melibatkan 

hubungan secara langsung antara input dengan output pada sistem. 
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- Object-oriented analysis and design 

Object-oriented analysis and design adalah metode pengembangan sistem 

yang fokus pada objek dan kelas sistem. Konsep yang mendasari metode ini 

adalah seorang pengembang harus memodelkan sistem sebagai kumpulan objek 

yang bekerja sama. Setiap objek memperoleh perlakuan sebagai instance sebuah 

kelas dalam hirarki kelas. 

 

2.3. Metode Berorientasi Objek 

2.3.1. Istilah – Istilah Penting dalam Metode Berorientasi Objek 

 Grady Booch (1994) menjelaskan tiga aktivitas pengembangan dalam 

pengembangan metode berorientasi objek, antara lain : 

- Object-oriented analysis (OOA) 

 Object-oriented analysis adalah salah satu metode analisis yang 

mengidentifikasi kebutuhan sistem dari perspektif kelas dan objek yang 

ditemukan dalam pendefinisian masalah. 

- Object-oriented design (OOD) 

Object-oriented design adalah salah satu metode perancangan yang meliputi 

proses object-oriented decomposition dan bentuk notasi yang menggambarkan 

baik secara logic ataupun fisik desain model sistem. 

- Object-oriented programming (OOP) 

Object-oriented programming adalah salah satu metode implementasi 

dimana setiap program diorganisasikan sebagai kumpulan dari objek dimana 

setiap objek merupakan bentuk instance dari kelas dan kelas tersebut merupakan 
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bagian dari hirarki kelas yang disatukan melaui hubungan inheritance atau 

pewarisan. 

2.3.2. Objek dan Kelas  

 Objek adalah sebuah entitas yang memiliki state (keadaan) dan kumpulan 

operasi yang dapat mengendalikan state tersebut. State direpresentasikan sebagai 

himpunan atribut objek. Objek dibuat berdasarkan definisi kelas. Kelas adalah 

spesifikasi jenis dan template yang digunakan untuk menciptakan objek. Kelas 

mengandung deklarasi semua atribut dan operasi yang dibutuhkan oleh objek 

sebuah kelas (Sommerville, 2007).  

2.3.3. Elemen – Elemen Penting dalam Metode Berorientasi Objek 

Booch (1994) menjelaskan empat elemen penting dalam pengembangan metode 

berorientasi objek, antara lain : 

- Abstraction 

Abstraction menunjukkan karakteristik penting dari suatu objek yang 

membedakannya dengan objek lainnya serta dengan tegas memberikan batas – 

batas konseptual yang relatif terhadap perspektif pembaca.   

- Encapsulation  

Encapsulation adalah proses pengelompokkan elemen – elemen dalam 

proses abstraksi yang membentuk struktur dan perilaku objek.    

- Modularity 

Modularity adalah properti dari sistem yang telah didekomposisi menjadi 

serangkaian kohesif dan kumpulan modul. 
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- Hierarchy 

Hierarchy adalah suatu pemeringkatan atau pengurutan dari abstraksi. 

2.4. Unified Modeling Language (UML) 

UML adalah bahasa pemodelah visual yang digunakan untuk menentukan, 

menggambarkan, membangun dan mendokumentasikan artefak sebuah sistem 

perangkat lunak (Rumbaugh et al, 1999). UML menyediakan beberapa diagram 

sebagai model seperti use case diagram, class diagram, activity diagram dan lain 

sebagainya. 

2.4.1.  Business Use Case Diagram  

 Diagram use case bisnis memperlihatkan hubungan antara aktor  bisnis, 

use case bisnis dan pekerja bisnis dalam sebuah organisasi.  Diagram ini akan 

memberikan model lengkap tentang apa yang dilakukan organisasi, siapa yang ada 

di dalam organisasi, serta siapa yang berada di luar organisasi (Nugroho, 2005). 

Diagram use case bisnis menggambarkan proses bisnis yang mewakili alur kerja 

tertentu dalam proses bisnis, menggambarkan interaksi bisnis pihak – pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) dalam mencapai tujuannya, baik itu proses manual 

atau otomatis dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah objek yang ada dalam 

diagram use case bisnis: 

1. Aktor bisnis adalah semua orang atau segala sesuatu di luar organisasi yang 

berinteraksi dengan organisasi itu. Sebagai contoh, aktor bisnis dalam suatu 

organisasi antara lain pelanggan, investor, ataupun supplier . 
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2. Pekerja bisnis adalah peran yang dimainkan seseorang atau sesuatu dalam 

organisasi. Karena pekerja bisnis adalah peran seseorang dalam organisasi 

dan bukan posisi seseorang, maka seseorang dapat saja memiliki peran yang 

berbeda dalam organisasi. Di sebuah bank misalnya, mungkin saja seorang 

direktur juga merupakan nasabah bank tersebut. Direktur yang bersangkutan 

memiliki peran yang berbeda dalan sistem perbankan tersebut sehingga 

dapat digambarkan sebagai pekerja bisnis yang berbeda. 

 

 

 

3. Use-Case bisnis adalah sekelompok aliran kerja dalam organisiasi yang 

menyediakan fungsi tertenu bagi para aktor bisnis. Dengan kata lain, use 

case bisnis menyatakan pada kita apa yang organisasi lakukan bagi para 

aktornya. Sejumlah use case bisnis untuk suatu organisasi seharusnya secara 

lengkap mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh organisasi yang 

bersangkutan. 

Gambar 2.1. Aktor bisnis 

 

 

Gambar 2.2. Pekerja bisnis 
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Use-Case
Actor

 

 
 

4. Relasi Asosiasi  adalah relasi yang terjadi antara aktor dengan use-case yang 

berupa asosiasi, yang digambarkan dalam garis lurus dengan panah di salah 

satu ujungnya. 

 

 

 
 

5. Generalisasi adalah relasi yang digunakan untuk memperlihatkan bahwa 

beberapa aktor atau use-case memiliki sesuatu yang bersifat umum. Dengan 

generalisasi kita dapat mengelompokkan sifat-sifat umum dari sejumlah 

aktor atau use-case menjadi aktor atau use-case tunggal yang dapat 

mewariskan sifat umumnya kepada aktor atau use-case yang lain. 

 

 

 

 

6. Entitas Bisnis adalah objek yang digunakan atau yang dihasilkan oleh 

organisasi saat melakukan aktivitas bisnis. Entitas bisnis meliputi sesuatu 

yang pekerja bisnis hadapi sehari-hari. Misalnya, daftar penjualan, daftar 

akun, atau segala sesuatu yang relevan untuk aktivitas bisnis.  

 

Gambar 2.3. Use Case bisnis 

 

 

Gambar 2.4. Relasi Asosiasi 

 

Gambar 2.5. Generalisasi 

Gambar 2.6. Entitas Bisnis 
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2.4.2.  Use Case Diagram  

 Diagram use-case memperlihatkan perilaku sistem, subsistem, atau kelas 

yang tampil pada sisi pengguna (Rumbaugh et al, 1999). Berikut adalah objek 

yang ada dalam use case diagram : 

1. Aktor 

Aktor adalah pencitraan pengguna eksternal, proses atau segala sesuatu 

yang berinteraksi dengan sistem, subsistem atau kelas. Biasanya yang dilakukan 

oleh aktor adalah memberikan informasi pada sistem dan/atau memerintahkan 

sistem  untuk melakukan sesuatu. Contoh Aktor dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 

 

2. Use-Case  

Use-Case adalah fungsionalitas yang disediakan oleh unit sistem dan 

diekspresikan oleh satu atau beberapa aktor unit sistem. Tujuan dari use-case 

adalah mendefinisikan perilaku sistem tanpa mengungkap struktur internal sistem. 

Contoh Use-Case dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

 

 
 
 
 
 

3. Include Relationship  

Gambar 2.7. Aktor 

 

 

Gambar 2.8. Use Case 
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Gambar 2.9. Include Relationship 

 

 

Use-Case Use-Case 1

<<include>>

Use-Case Use-Case 1

<<extend>>

Include Relationship adalah relasi cakupan yang memungkinkan suatu use-

case menggunakan fungsionalitas yang disediakan use-case lain. Contoh Include 

Relationship dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

 

 

 
4. Extend Relationship  

Extend Relationship adalah relasi yang memungkinkan use-case dapat 

memperluas fungsionalitas yang disediakan use-case lain. Contoh Extend 

Relationship dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

 

 
 

 

2.4.3  Activity Diagram 

Diagram aktifitas ini adalah diagram yang memperlihatkan aliran dari suatu 

aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu  sistem pada setiap use-case. Diagram 

ini memodelkan fungsi dalam sistem dan memberi penekanan pada aliran kendali 

antar objek (Nugroho, 2005). Berikut adalah elemen yang ada pada activity 

diagram : 

 

Gambar 2.10. Extend Relationship 
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End State

Activity 
State

1. Activity State  

Activity State mendeskripsikan aktivitas yang terjadi dalam sistem. Contoh 

Activity State dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

 

2. Start State  

Start State adalah penanda awal dimulainya suatu kerja sistem. Contoh Start 

State dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 

 
3. End State 

End State adalah penanda berakhirnya aliran kerja sistem. Contoh End State 

dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 

4. State Transition  

State Transition menggambarkan lintasan antar aktifitas. Contoh State 

Transition dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

 

Gambar 2.11 Activity State 

 

 

Gambar 2.12 Start State 

 

 

Gambar 2.13  End State 

 

 

Gambar 2.14 State Transition 
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5. Decision 

Decision  menggambarkan dimana keputusan perlu diambil selama terjadi 

aliran-aliran kerja. Contoh Decision dapat dilihat pada Gambar 2.15. 

 

 

 

6. Fork  

Fork menggambarkan pemisahan dari satu aliran tunggal menjadi beberapa 

aliran. Fork dapat memiliki satu atau lebih aliran yang keluar dan memiliki satu 

aliran yang masuk. Contoh Fork dapat dilihat pada Gambar 2.16. 

 

 

 

7. Join  

Join menggambarkan sinkronisasi dari beberapa aliran kendali yang konkuren. 

Join mungkin memiliki satu atau lebih transisi yang masuk dan memiliki satu 

aliran keluar. Contoh Join dapat dilihat pada Gambar 2.17. 

 

 

 

Gambar 2.15  Decision 

 

 

Gambar 2.16  Fork 

 

 

Gambar 2.17  Join 
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8. Swimlane  

Swimlane menggambarkan pihak yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan suatu tugas dalam activity diagram. Contoh Swimlane dapat dilihat 

pada Gambar 2.18. 

 

 

 

 

2.4.4 Class Diagram 

Class Diagram adalah presentasi grafik yang menunjukkan kumpulan 

deklarasi elemen model, seperti: kelas, atribut, operasi dan relasi. Sehingga 

hubungan antar kelas dapat dijelaskan melalui diagram ini (Rumbaugh et al, 

1999). Berikut adalah unsur-unsur dalam class diagram : 

a. Nama Kelas Beserta Stereotype dari Setiap Kelas 

Jenis – jenis stereotype (type dari kelas) antara lain : 

1.  Boundary Class  

Boundary Class kelas-kelas yang berada pada batasan antara sistem dan 

lingkungan. Kelas-kelas ini mencakup form, laporan, dan antarmuka ke 

perangkat-perangkat keras seperti printer atau scanner, serta antarmuka ke sistem 

yang lain. Contoh Boundary Class dapat dilihat pada Gambar 2.19. 

Gambar 2.18  Swimlane 
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2. Control Class  

Control Class bertanggung jawab untuk mengkordinasi upaya-upaya yang 

dilakukan kelas-kelas lainnya. Kelas ini bersifat optional, tetapi jika kelas ini 

digunakan maka kelas ini digunakan untuk setiap use-case, yang fungsinya adalah 

mengendalikan urutan-urutan event yang mengalir pada use-case. Contoh Control 

Class dapat dilihat pada Gambar 2.20. 

 

 

 

3. Entity Class  

Entity Class behubungan dengan data atau informasi yang digunakan oleh 

sistem. Entity class ini adalah class yang menyimpan dan mengolah data. Contoh 

Entity Class dapat dilihat pada Gambar 2.21. 

 

 

b.  Atribut dan Metode 

Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

 

Gambar 2.19 Boundary Class 

 

 

Gambar 2.20 Control Class 

 

 

Gambar 2.21 Entity Class 
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A B

1. Private 

Atribut atau metode suatu kelas yang bersifat private  tidak dapat diakses 

oleh kelas lain. Dalam class diagram, atribut atau metode suatu kelas yang 

bersifat private, pada notasinya terdapat gambar gembok. 

2. Protected 

 Atribut atau metode suatu kelas yang bersifat protected hanya dapat diakses 

oleh kelas itu sendiri dan kelas yang menjadi turunannya dalam hierarki pewarisan 

(inheritance). Atribut atau metode yang bersifat protected, pada notasinya tedapat 

gambar kunci. 

3. Public 

Atribut atau method suatu yang bersifat public dapat diakses dan 

dimanfaatkan oleh semua kelas yang ada dalam class diagram. 

 

c. Hubungan Antar kelas 

1. Asosiasi  

Asosiasi adalah hubungan semantik antara suatu kelas dengan kelas yang 

lainnya. Saat asosiasi terhubung antara antar dua kelas, setiap kelas dapat 

mengirim pesannya ke arah kelas yang lainnya. Contoh Asosiasi dapat dilihat 

pada Gambar 2.22. 

 

 

 
 

 

Gambar 2.22 Asosiasi 
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PenumpangPenerbangan

Mobil

Mesin Ban ...

2. Dependency  

Berbeda dengan asosiasi, dependency selalu bersifat satu arah dan 

memperlihatkan bahwa meski suatu kelas tidak menginstansiasi yang lainnya, 

ia tidak perlu mengirim pesan ke kelas yang lainnya. Contoh Dependencies 

dapat dilihat pada Gambar 2.23. 

 

 

 

 
3. Agregasi  

Agregasi merupakan bentuk yang lebih kuat dari asosiasi. Agregasi adalah 

relasi antara suatu keseluruhan ke bagian-bagiannya. Contoh Agregasi dapat 

dilihat pada Gambar 2.24. 

 

 

 
 

 

 

 

4. Realisasi 

Realisasi digunakan untuk memperlihatkan relasi antara suatu kelas dengan 

interface-nya, antara paket dengan interface-nya, antara komponen dengan 

Gambar 2.23 Dependencies 

 

 

Gambar 2.24 Agregasi 
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Class

Interface

Induk

Anak Anak

interface-nya, atau antara use case dengan realisasi use case yang bersangkutan. 

Contoh Realisasi dapat dilihat pada Gambar 2.25. 

 

 

 
 
 

 
5. Generalisasi 

Generalisasi diperlukan untuk memperlihatkan relasi atau hubungan 

pewarisan antar unsur kelas dalam diagram kelas. Contoh Generalisasi dapat 

dilihat pada Gambar 2.26. 

 

 

 

 

 

. 

d. Multiplisitas Relasi 

Multiplisitas memberi petunjuk pada kita tentang banyaknya instansiasi 

suatu kelas berhubungan dengan satu instansiasi kelas yang lain pada waktu 

tertentu. Notasi-notasi yang dapat digunakan antara lain: 

1. ( * ) memiliki arti banyak. 

2. ( 0 ) memiliki arti nol. 

3. ( 1 ) memiliki arti satu. 

Gambar 2.25 Realisasi 

 

 

Gambar 2.26 Generalisasi 
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A B

1: message

4. ( 0..* ) memiliki arti nol atau banyak. 

5. ( 1..* ) memiliki arti satu atau banyak. 

6. ( 0..1 ) memiliki arti nol atau satu. 

7. ( 1..1 ) memiliki arti hanya satu. 

2.4.5 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah diagram interaksi yang dirancang berdasarkan 

urutan waktu (Sholiq, 2006). Setiap sequence diagram menggambarkan aliran-

aliran pada suatu use case. Kita dapat membaca diagram ini dengan melihat pada 

objek-objek dan pesan-pesan yang tergambar dalam diagram.  

Berikut adalah elemen yang ada pada sequence diagram :  

1.  Object  

Object dalam diagram ini diambil dari class – class dalam class diagram. 

Contoh Object dapat dilihat pada Gambar 2.27. 

 

2.  Object Message 

Object Message menggambarkan pesan antara dua objek. Contoh Object 

Message dapat dilihat pada Gambar 2.28. 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Object 

 

 

Gambar 2.28 Object Message 
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Form

1: Draw

3.  Message to Self 

Message to Self menggambarkan pesan yang menuju objek itu sendiri. 

Contoh Message to Self dapat dilihat pada Gambar 2.29. 

 

 

 

 

 

2.4.6 Component Diagram 

Component Diagram adalah diagram yang memberikan gambaran tentang 

bagaimana suatu aplikasi lengkap dikembangkan berdasarkan komponen yang 

telah ada sebelumnya. Diagram ini memperlihatkan organisasi serta 

ketergantungan sistem pada komponen-komponen yang telah ada sebelumnya. 

Diagram ini berhubungan dengan diagram kelas dimana komponen secara tipikal 

dipetakan ke dalam satu atau lebih kelas-kelas, antarmuka-antarmuka (interfaces), 

serta kolaborasi-kolaborasi (Nugroho, 2005).  

Berikut adalah elemen yang ada pada component  diagram : 

1. Component 

Component adalah modul fisik kode. Component menggambarkan modul 

perangkat lunak dengan antarmuka yang didefinisikan dengan baik. Notasi 

component digambarkan pada Gambar 2.30. 

 

Gambar 2.29 Message to Self  
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Component

  Gambar 2.30 : Component 

2. Dependency  

Hanya ada satu jenis relasi antar komponen, yaitu dependency, yang 

menggambarkan bahwa suatu komponen bergantung pada komponen (atau 

komponen-komponen lainnya). Notasi dependency digambarkan sebagai tanda 

panah dengan garis putus-putus. 

 

Gambar 2.31. Depedency 

2.5. Konsep Metric 

Schulmeyer (2008) mendefinisikan bahwa metric adalah sebuah tingkat 

pengukuran kuantitatif dimana sebuah sistem, komponen ataupun proses memiliki 

atribut tertentu. Model objek yang digambarkan melalui class diagram merupakan 

dasar spesifikasi kebutuhan dan sebuah pondasi dalam sebuah pengembangan 

sebuah sistem. Sehingga kualitas class diagram memiliki dampak signifikan 

terhadap kulitas sistem yang akan dibangun. 

Chidamber dan Kemerer (1991) mengajukan 6 metric yang dapat 

digunakan sebagai evaluasi sebuah desain object-oriented. Metric tersebut 

diantaranya disebutkan pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Metric Object-Oriented 

No. Metric Object-Oriented Atribut 

1 Weighted Methods per Class (WMC) class 

2 Response For a Class (RFC) class 

3 Coupling Between Objects (CBO) coupling 

4 Lack of Cohesion in Methods (LCOM) cohesion 

5 Depth of Inheritance Tree (DIT) inheritance 

6 Number of Children (NOC) inheritance 

1.  Weighted Methods per Class (WMC) 

WMC adalah perhitungan jumlah kompleksitas seluruh method dalam 

sebuah class. Apabila terdapat class C1 dengan method c1,c2,…,cn maka WMC 

dirumuskan: 

 (2.1)   

Jumlah method dan kompleksitas sebuah method menjadi indikator waktu 

dan usaha yang dibutuhkann dalam mengembangkan ataupun merawat objek. 

Semakin banyak jumlah method dalam sebuah objek, maka semakin besar dampak 

potensial pada class turunan. Karena class turunan akan menuruni semua method 

yang didefinisikan pada objek (Chidamber dan Kemerer, 1991). “Menurut 

staff.unak.is” batas ambang untuk nilai WMC yang ideal adalah kurang dari 50. 

Chidamber dan Kemerer (1991) juga menyatakan bahwa objek yang 

memiliki jumlah method yang banyak, maka akan membatasi kemungkinan 

penggunaan ulang suatu class. 

2. Response For a Class (RFC) 

RFC adalah jumlah method yang dapat dipanggil dalam merespons pesan 

yang dikirimkan menuju objek sebuah class. Semakin banyak method yang dapat 
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dipanggil untuk merespons sebuah pesan, maka testing dan debugging akan 

semakin sulit, karena penguji membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam 

terhadap method yang terlibat (Chidamber dan Kemerer, 1991). “Menurut 

staff.unak.is” batas ambang ideal RFC dalam sebuah kelas adalah kurang dari 50. 

3. Coupling Between Objects (CBO) 

Dua class dikatakan berpasangan ketika salah satu method yang 

didefinisikan dalam sebuah class  digunakan oleh class yang lain. Semakin 

banyak jumlah class yang berpasangan, maka makin besar ketegantungan yang 

terjadi antar class tersebut. Sehingga class tersebut akan lebih sulit untuk 

digunakan kembali ataupun untuk maintenance (Chidamber dan Kemerer, 1991). 

“Menurut Objecteering.com” nominal range untuk CBO adalah 1 ≤ CBO ≤ 4. Jika 

nilai CBO di luar jangkauan tersebut, maka kelas tersebut harus digabung. 

4. Lack of Cohession in Methods (LCOM) 

LCOM adalah jumlah perpotongan yang ditunjukan oleh irisan atau 

interseksi himpunan method sebuah class. Berikut ini adalah rumus untuk 

menghitung LCOM : 

If p>q then   LCOM = p-q 

Else  LCOM = 0       (2.2) 

Dimana : p = method yang tidak memiliki irisan atribut dengan method lainnya 

 q = method yang memiliki irisan atribut dengan method lainnya   

Kohesi yang rendah memiliki arti bahwa class sebaiknya dibagi menjadi 

dua atau beberapa sub-class (Chidamber dan Kemerer, 1991). Semakin tinggi 
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nilai LCOM, maka tingkat reuseability, maintainability dan understandability 

akan semakin rendah. Nilai LCOM yang ideal adalah mendekati nol. 

5. Depth of Inheritance Tree (DIT) 

DIT didefinisikan sebagai pengukuran kedalaman penurunan suatu class. 

Semakin dalam hirarki suatu class, semakin banyak jumlah method yang 

diturunkan, sehingga class tersebut akan semakin kompleks (Chidamber dan 

Kemerer, 1991). “Menurut Objecteering.com” nominal range untuk DIT adalah 

0≤ DIT ≤ 4. 

6. Number of Children (NOC) 

NOC adalah jumlah sub-class dalam hirarki sebuah class. Secara umum, 

lebih baik memiliki hirarki class yang memiliki kedalaman daripada hirarki class 

yang melebar. Sebab class yang memiliki kedalaman mendukung penggunaan 

ulang sebuah method melalui penurunan (Chidamber dan Kemerer, 1991). 

“Menurut Objecteering.com” nominal range untuk NOC adalah 1 ≤ NOC ≤ 4. 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS DAN PERANCANGAN ... 
  
  

MUHAMMAD SYARIF NURDIN



 

 

29 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian merupakan sebuah cara yang sistematis untuk 

menyelesaikan suatu penelitian, yang juga diketahui sebagai disiplin ilmu yang 

mempelajari bagaimana sebuah penelitian dikerjakan secara ilmiah (Kumar, 

2008). 

Penelitian dilakukan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut : 

1. Perumusan masalah dan penetapan tujuan. 

2. Observasi langsung ke tempat penelitian. 

3. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi berkas. 

4. Analisis dan perancangan. 

5. Evaluasi rancangan sistem 

6. Kesimpulan dan saran. 

3.1.   Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat dilakukannya penelitian adalah di puskesmas Klampis Ngasem, 

Surabaya dan waktu penelitian dilaksanakan selama 8 bulan yaitu pada bulan Mei  

hingga Januari 2013. 

3.2.   Objek Penelitian 

 Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah unit pelayanan rawat 

jalan yang meliputi bagian  Loket, balai pengobatan umum, bagian pelayanan 

KIA, balai pengobatan gigi, bagian obat, bagian Sistem Informasi Kesehatan 
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Dinas Kesehatan Kota (SIK DKK) dan bagian kasir puskesmas Klampis Ngasem 

Surabaya. 

3.3. Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain : 

1. Metode wawancara. 

Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara pada petugas tata usaha 

yang telah memahami proses bisnis yang berlangsung pada bagian loket, 

pengobatan balai pengobatan umum,  pelayanan KIA, pengobatan balai 

pengobatan gigi, apotek, bagian kasir dan bagian Sistem Informasi Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kota (SIK DKK). Hasil wawancara beserta dokumen yang 

dibutuhkan, bermanfaat untuk mengetahui keseluruhan proses bisnis, kendala-

kendala yang terjadi pada setiap proses bisnis dan pihak-pihak yang dilibatkan 

pada setiap bagian pelayanan yang dapat mendukung berjalannya proses rawat 

jalan pasien.     

2. Metode studi berkas. 

Metode studi berkas digunakan untuk mengidentifikasi data masukan (input) 

yang berupa : 

a. Data pengguna  

b. Data pasien  

c. Data rekam medik pasien  

d. Data pengobatan 

e. Data peserta KB 

f. Data ibu hamil 
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g. Data pemeriksaan laboratorium  

Informasi yang dihasilkan (output) sistem informasi rawat jalan di 

puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya adalah sebagai berikut: 

a. Informasi pasienInformasi rekam medik pasien 

b. Informasi tindakan pengobatan  

c. Informasi pasien peserta KB  

d.  Informasi perkembangan kesehatan kandungan pasien ibu hamil 

e. Informasi hasil pemeriksaan laboratorium 

f. Laporan eksekutif, bulanan kesakitan, BPU, BPG, BKIA dan laporan 

kepegawaian yang disusun setiap bulan sebagai pertanggungjawaban kepada 

Dinas Kesehatan Kota. Laporan-laporan tersebut dihasilkan melalui fungsi 

pengelolaan laporan manajerial. 

3.4. Analisis Sistem 

Analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan user agar dapat 

diterapkan ke dalam sistem yang akan dirancang. Hal-hal yang perlu dianalisis 

sebelum merancang sistem informasi rawat jalan di puskesmas Klampis Ngasem, 

Surabaya antara lain: 

a. Proses bisnis rawat jalan puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya 

b. Pihak yang dilibatkan dalam proses bisnis rawat jalan puskesmas Klampis 

Ngasem, Surabaya 

c. Prosedur dalam proses bisnis rawat jalan puskesmas Klampis Ngasem, 

Surabaya  
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Untuk melakukan analisis-analisis di atas, digunakan metode wawancara. 

Wawancara berfungsi untuk mengidentifikasi macam-macam proses bisnis rawat 

jalan yang terjadi pada puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, maka dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat dan 

dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses bisnis tersebut. Kemudian 

dilakukan wawancara lanjutan untuk menganalisis prosedur pada setiap proses 

bisnis yang dijalankan pada puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya. 

Sedangkan untuk menganalisis input yang diperlukan dalam sistem 

informasi  rawat jalan puskesmas Klampis Ngasem Surabaya, digunakan metode 

studi berkas. Melalui dokumen-dokumen yang terlibat dalam suatu proses bisnis, 

dapat diketahui macam-macam input yang diperlukan serta output yang dihasilkan 

dalam sistem informasi  rawat jalan puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya. 

3.5. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan tools Rational Rose. Hal-

hal yang perlu dibuat dalam perancangan sistem akan menggunakan notasi bahasa 

UML untuk pemodelan, antara lain : 

3.5.1 Business Use Case Diagram 

Business Use Case Diagram memodelkan hubungan antara aktor bisnis, use 

case bisnis, dan pekerja bisnis dalam sistem informasi  rawat jalan di puskesmas 

Klampis Ngasem, Surabaya. Dalam diagram ini, seluruh proses bisnis, baik 

manual ataupun terotomatisasi dapat digambarkan. Aktor bisnis, use case bisnis 

dan pekerja bisnis dalam sistem informasi  rawat jalan di puskesmas Klampis 

Ngasem, Surabaya dipetakan dalam Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Pemetaan Aktor bisnis, Use Case bisnis dan Pekerja Bisnis 

Aktor Bisnis Use Case Bisnis Pekerja Bisnis 
Petugas Loket melakukan registrasi pasien Pasien 

Dokter Balai Pengobatan 
Umum 

melayani pengobatan umum 
Dinas Kesehatan 
Kota 

membuat laporan pengobatan 
umum   

Dokter Balai Pengobatan Gigi 
melayani pengobatan gigi   
membuat laporan pengobatan 
gigi   

Dokter Balai KIA 
melayani pengobatan KIA   
membuat laporan balai KIA   

Apoteker melayani pengambilan obat   

Kasir 
melayani pembayaran 
pengobatan   

Petugas Tata Usaha Membuat laporan manajerial 
 

 

3.5.2 Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan himpunan use case dan aktor-aktor yang 

sangat penting untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku dari suatu sistem 

yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna. Use case dan aktor dalam sistem 

informasi  rawat jalan di puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya dipetakan dalam 

Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Pemetaan Aktor dan Use Case 

Aktor Use Case 
Petugas Loket pengelolaan data pasien 

Petugas Balai Pengobatan Umum 

pengelolaan data rekam 
medik 

pelayanan pengobatan 
pengelolaan data 

laboratorium 
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Aktor Use Case 

Petugas Balai Pengobatan Gigi 

pengelolaan data rekam 
medik 

pelayanan pengobatan 
pengelolaan data 

laboratorium 

Petugas Balai Kesehatan Ibu dan 
Anak 

pengelolaan data rekam 
medik 

pengelolaan data ibu hamil 
pengelolaan data peserta KB 

pelayanan pengobatan 
pengelolaan data 

laboratorium 
Kasir pelayanan pengobatan 

Petugas Lab 
pengelolaan data 

laboratorium 

SIK DKK 
Pengelolaan laporan 

manajerial 
 

3.5.3 Activity Diagram 

Berdasarkan use case diagram yang telah dibuat sebelumnya, maka tiap use 

case yang dilakukan oleh aktor dalam use case diagram dijelaskan lebih detail  

dalam activity diagram. Activity diagram disusun berdasarkan proses-proses 

bisnis pada pelayanan rawat jalan puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya yang 

terdiri dari: 

a. Proses registrasi pasien. 

b. Proses pengobatan pada Balai Pengobatan Umum (BPU). 

c. Proses pengobatan pada laboratorium. 

d. Proses pengobatan pada Balai Pengobatan Gigi (BPG). 

e. Proses pelayanan ibu hamil. 

f. Proses pelayanan kesehatan anak. 

g. Proses pemberian obat kepada pasien. 
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h. Proses pembayaran biaya tindakan medis. 

i. Proses pelayanan Keluarga Berencana (KB). 

j. Proses pembuatan laporan manajerial. 

 

3.5.4 Class Diagram 

Berdasarkan activity diagram yang telah dibuat, maka dapat dibuat class 

diagram yang menggambarkan kelas-kelas yang dibutuhkan dalam pembuatan 

sistem serta relasi yang terjadi antar kelas. Beberapa kelas yang dibutuhkan dalam 

sistem informasi  rawat jalan di puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya antara 

lain: 

a. Kelas dengan bentuk stereotype berupa actor, contoh : petugas loket, dokter 

balai pengobatan umum, bidan pelayanan KIA, dokter balai pengobatan gigi, 

apoteker, dan bagian kasir 

b. Kelas dengan bentuk stereotype berupa entity, contoh : pasien, pegawai, 

pemeriksaan medis, tindakan medis, dan resep obat. 

c. Kelas dengan bentuk stereotype berupa boundary,  meliputi form-form yang 

terdapat dalam sistem yang akan dirancang. 

d. Kelas dengan bentuk stereotype berupa control, contoh : control login, control 

sinkronisasi database. 

3.5.5 Sequence Diagram 

Berdasarkan class diagram dan activity diagram yang telah dibuat 

sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah sequence diagram yang menggambarkan 
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interaksi antar kelas-kelas yang dibuat pada class diagram untuk setiap activity 

diagram sehingga didapatkan gambaran alur kerja program pada setiap activity.  

3.5.6 Component Diagram 

Diagram ini menggambarkan keterhubungan antar komponen, sehingga 

seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkompilasi dan men-deploy sistem 

akan mengetahui urutan kode pustaka atau komponen yang akan dikompilasi. 

Beberapa contoh komponen yang dibuat dalam sistem informasi  rawat jalan di 

puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya antara lain: komponen registrasi, 

komponen antrian, komponen rekam medik, komponen pengambilan obat, 

komponen stok opname obat, komponen pemasukan obat, komponen pemusnahan 

obat, komponen pembayaran registrasi dan komponen pembayaran pengobatan.  

3.6 Evaluasi Perancangan Sistem 

Evaluasi rancangan diperlukan untuk menguji kelayakan dari suatu 

rancangan sistem sebelum rancangan tersebut diimplementasikan. Evaluasi 

rancangan dengan menggunakan metric, dapat digunakan untuk menilai kualitas 

desain rancangan.  Sehingga rancangan tersebut dapat diimplementasikan. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengumpulan Data 

  Metode wawancara dan studi dokumen dilakukan untuk proses 

pengumpulan data dan menganalisa proses bisnis yang berjalan pada pelayanan 

rawat jalan puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya. Wawancara dilakukan kepada 

Ibu Putri Nurlita Harti, S.Kom selaku staff  tata usaha puskesmas Klampis 

Ngasem, Surabaya. Hasil dari wawancara adalah berupa gambaran mengenai 

pihak-pihak dan dokumen-dokumen serta prosedur yang akan digunakan dalam 

setiap proses bisnis. 

4.1.1. Pihak-Pihak yang Terlibat 

   Pihak-pihak yang terlibat dalam proses rawat jalan di Puskesmas 

Klampis Ngasem, Surabaya antara lain : 

1. Petugas Loket yang menangani registrasi pasien, baik pasien baru maupun 

pasien lama. 

2. Dokter yang melakukan proses diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien. 

3. Dokter Gigi yang melakukan tindakan medis kepada pasien pada Balai 

Pengobatan Gigi (BPG). 

4. Bidan yang melakukan proses pelayanan kesehatan kepada pasien ibu hamil 

dan pasien anak. 

5. Petugas Balai Pengobatan Umum yang menangani proses pencatatan 

pemeriksaan ataupun pengobatan pasien. 
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6. Petugas Laboratorium yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang 

melakukan pemeriksaan kesehatan di laboratorium. 

7. Petugas Balai Pengobatan Gigi yang menangani proses pencatatan pengobatan 

penyakit gigi yang dialami oleh pasien. 

8. Petugas Balai KIA yang menangani proses pelayanan pengobatan KIA. 

9. Apoteker yang menangani proses pelayanan obat yang diperlukan oleh pasien 

menurut resep yang diberikan oleh dokter. 

10. Kasir yang menangani transaksi pembayaran pengobatan yang dilakukan yang 

terjadi di puskesmas. 

11. Petugas Tata Usaha yang bertugas membuat laporan manajerial yang terdiri 

dari: laporan eksekutif, bulanan kesakitan, BPU, BPG, BKIA dan laporan 

kepegawaian. 

12. Bagian Sistem Informasi Komputer (SIK) Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

yang menerima laporan manajerial proses rawat jalan puskesmas. 

 

4.1.2. Dokumen-Dokumen yang Dibutuhkan 

   Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses rawat jalan 

puskesmas,  antara lain : 

1. Kartu Berobat Keluarga yang merupakan kartu yang harus dibawa pasien 

ketika akan berobat di puskesmas untuk proses registrasi pasien. Kartu 

Berobat Keluarga terdapat pada lampiran 2 sebagai dokumen pendukung 

proses registrasi pasien. 
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2. Kartu Rawat Jalan yang digunakan untuk mencatat kunjungan pasien. Kartu 

Rawat Jalan terdapat pada lampiran 2 sebagai dokumen pendukung proses 

registrasi pasien. 

3. Kartu Anak digunakan untuk mencatat riwayat kesehatan dan imunisasi anak 

pada umur 0 hingga 3 tahun. Kartu Anak terdapat pada lampiran 5 sebagai 

dokumen pendukung proses pelayanan imunisasi dan proses deteksi dini 

perkembangan anak pada Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). 

4. Kartu Status Peserta Keluarga Berencana (KB) digunakan untuk mencatat 

riwayat peserta KB. Kartu Status Peserta terdapat pada lampiran 5 sebagai 

dokumen pendukung proses pelayanan KB pada Balai Kesehatan Ibu dan 

Anak (BKIA). 

5. Kartu Ibu Hamil digunakan untuk mencatat riwayat kesehatan kehamilan dan 

rencana persalinan pasien. Kartu Ibu Hamil terdapat pada lampiran 5 sebagai 

dokumen pendukung proses pelayanan ibu hamil pada Balai Kesehatan Ibu 

dan Anak (BKIA). 

6. Kuitansi yang mencatat jumlah biaya tindakan medis yang harus dibayar oleh 

pasien. Kuitansi terdapat pada lampiran 6 sebagai dokumen pendukung proses 

pembayaran tindakan medis. 

7. Buku Register Loket berfungsi untuk mencatat kunjungan pasien puskesmas. 

Buku Register Loket terdapat pada lampiran 2 sebagai dokumen pendukung 

proses registrasi pasien. 

8. Buku Register Rawat Jalan Balai Pengobatan Umum berfungsi untuk mencatat 

rekam medik pasien yang berobat di Balai Pengobatan Umum (BPU). Buku 
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Register Rawat Jalan Balai Pengobatan Umum terdapat pada lampiran 3 

sebagai dokumen pendukung proses pengobatan balai pengobatan umum. 

9. Buku Register Rawat Jalan Balai Pengobatan Gigi berfungsi untuk mencatat 

rekam medik pasien yang berobat di Balai Pengobatan Gigi (BPG). Buku 

Register Rawat Jalan Balai Pengobatan Gigi terdapat pada lampiran 4 sebagai 

dokumen pendukung proses pengobatan balai pengobatan gigi. 

10. Buku Register Pelayanan Keluarga Berencana berfungsi untuk mencatat 

riwayat peserta KB. Buku Register Pelayanan Keluarga Berencana terdapat 

pada lampiran 5 sebagai dokumen pendukung proses pelayanan KB pada 

Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). 

11. Buku Register Ibu Hamil digunakan untuk mencatat riwayat kesehatan pasien 

yang sedang hamil atau telah melahirkan. Buku Register Ibu Hamil terdapat 

pada lampiran 5 sebagai dokumen pendukung proses pelayanan ibu hamil 

pada Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). 

12. Buku Register Anak digunakan untuk mencatat riwayat pelayanan kesehatan 

yang  diberkan pada pasien anak. Buku Register Anak terdapat pada lampiran 

5 sebagai dokumen pendukung proses pelayanan imunisasi dan proses deteksi 

dini perkembangan anak pada Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). 

13. Buku Register Laboratorium digunakan untuk mencatat pemeriksaan 

laboratorium pasien. Buku Register Laboratorium terdapat pada lampiran 7 

sebagai dokumen pendukung proses pelayanan pemeriksaan laboratorium. 

14. Buku Register Bayi digunakan untuk mencatat riwayat pelayanan kesehatan 

yang diberikan kepada pasien bayi yang berumur 0 hingga 3 tahun. Buku 
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Register Bayi terdapat pada lampiran 5 sebagai dokumen pendukung proses 

pelayanan imunisasi dan proses deteksi dini perkembangan anak pada Balai 

Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). 

15. Hasil Pemeriksaan Laboratorium digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan 

pasien di laboratorium. Hasil Pemeriksaan Laboratorium terdapat pada 

lampiran 7 sebagai dokumen pendukung proses pelayanan pemeriksaan 

laboratorium. 

4.1.3. Proses Bisnis 

   Proses-proses bisnis yang terlibat dalam proses rawat jalan pada 

puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya antara lain : 

a. Proses registrasi pasien. 

b. Proses pengobatan pada Balai Pengobatan Umum (BPU). 

c. Proses pengobatan pada Balai Pengobatan Gigi (BPG). 

d. Proses pelayanan Balai Kesehatan Ibu Anak (BKIA) yang meliputi: 

5) Proses pelayanan kesehatan ibu hamil. 

6) Proses pelayanan peserta KB. 

7) Proses pelayanan imunisasi. 

8) Proses deteksi dini perkembangan anak. 

e. Proses pelayanan pengobatan yang meliputi: 

6) Proses pembuatan resep obat. 

7) Proses perpindahan balai pengobatan. 

8) Proses pembayaran tindakan medis. 

9) Proses pembuatan rujukan rumah sakit. 
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10) Proses pemberian obat kepada pasien. 

f. Proses pelayanan laboratorium yang terdiri dari: 

1) Proses pembuatan rujukan laboratorium. 

2) Proses pemeriksaan laboratorium. 

3) Proses pembuatan hasil laboratorium. 

g. Proses sinkronisasi antara database puskesmas dengan database pusat. 

h. Proses pelaporan manajerial pada Dinas Kesehatan Kota (DKK). 

4.1.4. Prosedur - Prosedur 

Prosedur - prosedur pelayanan rawat jalan yang diterapkan pada puskesmas adalah 

sebagai berikut : 

1. Prosedur registrasi pasien  

Pasien mendaftarkan diri pada loket, kemudian Petugas Loket meminta Kartu 

Berobat Keluarga pada pasien. Jika pasien tidak dapat menunjukkannya, maka 

Petugas Loket akan membuatkan Kartu Berobat Keluarga. Jika pasien dapat 

menunjukkannya, Petugas Loket dapat mencari Kartu Rawat Jalan yang disimpan 

oleh pihak puskesmas berdasarkan nomor indeks yang tertera pada Kartu Berobat 

Keluarga. Kemudian Petugas Loket menanyakan nama pasien untuk mencari Kartu 

Rawat Jalan. Jika pasien tidak memiliki Kartu Rawat Jalan, maka Petugas Loket 

akan membuatkan Kartu Rawat Jalan untuk pasien tersebut. Lalu Petugas akan 

menanyakan keluhan yang diderita oleh pasien untuk mengarahkan pasien menuju 

Balai Pengobatan yang sesuai dengan keluhan pasien. Setelah itu, Pasien 

membayar retribusi yang berisi nomor antrian, kemudian menuju Balai Pengobatan 

yang sesuai. 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS DAN PERANCANGAN ... 
  
  

MUHAMMAD SYARIF NURDIN



43 

 

 

 

2. Prosedur pengobatan pada Balai Pengobatan Umum (BPU). 

Pasien yang datang pada BPU akan dicatat kehadirannya dalam Buku Register 

Rawat Jalan Balai Pengobatan oleh petugas BPU. Kemudian pasien akan diperiksa 

dan dibuatkan resep oleh dokter. Apabila dalam pemeriksaan diperlukan tindakan 

medis yang memerlukan biaya, maka pasien harus membayar biaya tindakan medis 

pada kasir untuk dapat memperoleh tindakan medis tersebut. Jika dalam tindakan 

medis dibutuhkan pemeriksaan laboratorium, maka dokter merujuk pasien untuk 

melakukan pemeriksaan pada laboratorium. Setelah pasien memiliki hasil 

laboratorium, pasien dapat kembali ke BPU untuk melanjutkan pengobatan. Jika 

pasien memerlukan tindakan pengobatan pada balai pengobatan lain, maka dokter 

dapat membuat rujukan kepada pasien untuk menuju balai pengobatan yang sesuai. 

3. Prosedur pemeriksaan pada laboratorium 

Pasien yang melakukan pemeriksaan di laboratorium diharuskan membayar biaya 

pemeriksaan pada kasir terlebih dahulu sebelum menerima pemeriksaan 

laboratorium. Kedatangan pasien yang melakukan pemeriksaan laboratorium 

dicatat pada Buku Register Laboratorium. Pasien diperiksa oleh petugas. Hasil 

pemeriksaan diberikan kepada pasien. Kemudian pasien dapat melanjutkan 

pengobatan pada balai pengobatan yang bersangkutan. 

4. Prosedur pengobatan pada Balai Pengobatan Gigi (BPG). 

Pasien yang datang pada BPG akan dicatat kehadirannya pada Buku Register 

Rawat Jalan Balai Pengobatan Gigi. Kemudian pasien akan diperiksa dan 

dibuatkan resep obat oleh dokter gigi jika pasien memerlukan obat. Apabila dalam 

pemeriksaan diperlukan tindakan medis, maka pasien harus membayar biaya 
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tindakan medis pada kasir untuk dapat memperoleh tindakan medis tersebut. Jika 

dalam tindakan medis dibutuhkan pemeriksaan laboratorium, maka dokter gigi 

merujuk pasien untuk melakukan pemeriksaan pada laboratorium. Setelah pasien 

memiliki hasil laboratorium, pasien dapat kembali ke BPG untuk melanjutkan 

pengobatan. 

5. Prosedur pelayanan ibu hamil. 

Pasien yang datang akan dicatat kehadirannya pada Buku Register Ibu Hamil oleh 

petugas Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). Petugas akan mencarikan Kartu 

Ibu Hamil pasien yang bersangkutan. Jika kunjungan pasien tersebut merupakan 

kunjungan yang pertama kalinya, maka petugas akan membuatkan Kartu Ibu 

Hamil. Kemudian bidan akan memeriksa pasien dan mencatat kondisi kesehatan 

pasien pada Kartu Ibu Hamil. Apabila dalam pemeriksaan diperlukan tindakan 

medis yang memerlukan biaya, maka pasien harus membayar biaya tindakan medis 

pada kasir untuk dapat memperoleh tindakan medis tersebut. Jika diperlukan obat, 

bidan akan membuatkan resep obat kepada pasien. Jika pasien memerlukan 

tindakan pengobatan pada balai pengobatan lain, maka bidan dapat membuat 

rujukan kepada pasien untuk menuju balai pengobatan yang rekomendasikan oleh 

bidan. Jika dalam tindakan medis dibutuhkan pemeriksaan laboratorium, maka 

bidan merujuk pasien untuk melakukan pemeriksaan pada laboratorium. Setelah 

pasien memiliki hasil laboratorium, pasien dapat kembali ke BKIA untuk 

melanjutkan pengobatan. 

 

6. Prosedur pelayanan kesehatan anak. 
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Pasien yang datang akan ditanyakan nama dan umurnya oleh petugas BKIA. Jika 

umur pasien dibawah umur tiga tahun maka petugas akan mencatat kehadiran 

pasien pada Buku Register Bayi. Jika lebih dari tiga tahun maka akan dicatat pada 

Buku Register Anak. Kemudian pasien diperiksa oleh dokter  yang bertugas. 

Untuk pasien yang berumur lebih dari 3 tahun, hasil pemeriksaan kesehatan dicatat 

pada Kartu Anak. Jika belum memiliki, maka petugas akan membuatkannya. 

Apabila dalam pemeriksaan diperlukan tindakan medis yang memerlukan biaya, 

maka pasien harus membayar biaya tindakan medis pada kasir untuk dapat 

memperoleh tindakan medis tersebut. Dokter membuatkan resep obat jika pasien 

memerlukan obat. Jika pasien memerlukan tindakan pengobatan pada balai 

pengobatan lain, maka dokter dapat membuat rujukan kepada pasien untuk menuju 

balai pengobatan yang sesuai. Jika dalam tindakan medis dibutuhkan pemeriksaan 

laboratorium, maka dokter merujuk pasien untuk melakukan pemeriksaan pada 

laboratorium. Setelah pasien memiliki hasil laboratorium, pasien dapat kembali 

melanjutkan pengobatan. 

 

7. Prosedur pemberian obat kepada pasien. 

Resep yang dimiliki oleh pasien, diserahkan kepada petugas bagian obat. Petugas 

bagian obat mencatat obat yang akan diberikan kepada pasien melalui aplikasi 

yang telah ada. Kemudian Petugas mengambilkan obat pasien sesuai resep dokter. 

 

8. Prosedur pembayaran biaya tindakan medis. 
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Dokter atau bidan membuatkan catatan kepada pasien yang berisi tindakan medis 

yang diperlukan oleh pasien. Catatan tersebut diberikan kepada petugas kasir. 

Kemudian pasien membayar tindakan medis. Petugas kasir membuatkan kuitansi 

kepada pasien sebagai tanda bukti pembayaran. 

9. Prosedur pelayanan Keluarga Berencana (KB) 

Pasien yang datang akan dicatat pada Buku Register Pelayanan Keluarga 

Berencana oleh petugas. Apabila kunjungan pasien tersebut merupakan kunjungan 

yang pertama kalinya, maka petugas akan membuatkan Kartu Status Peserta KB. 

Kemudian bidan akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Hasil pemeriksaan 

tersebut dicatat pada Kartu Status Peserta KB. Apabila dalam pemeriksaan 

diperlukan tindakan medis yang memerlukan biaya, maka pasien harus membayar 

biaya tindakan medis pada kasir untuk dapat memperoleh tindakan medis tersebut. 

Jika diperlukan obat, maka bidan akan membuatkan resep obat kepada pasien. Jika 

dalam tindakan medis dibutuhkan pemeriksaan laboratorium, maka bidan merujuk 

pasien untuk melakukan pemeriksaan pada laboratorium. Setelah pasien memiliki 

hasil laboratorium, pasien dapat kembali melanjutkan pengobatan. Jika dibutuhkan 

pengobatan pada balai pengobatan yang lain, maka bidan dapat membuat rujukan 

kepada pasien untuk menuju balai pengobatan yang sesuai. 

10.  Prosedur pembuatan laporan manajerial.  

  Setiap akhir bulan, petugas tata usaha menyusun laporan manajerial 

berdasarkan buku register yang berada pada setiap bagian. Laporan tersebut terdiri 

dari laporan eksekutif, laporan bulanan kegiatan, laporan balai pengobatan umum, 

laporan balai pengobatan gigi, laporan balai kesehatan ibu dan anak dan laporan 
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kepegawaian. Laporan-laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas 

Kesehatan Kota. 

4.1.5. Hambatan-Hambatan pada Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas 

Puskesmas dalam menjalankan proses pelayanan rawat jalan memiliki  hambatan 

yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Hambatan-

hambatan tersebut diantaranya adalah: 

1. Pada prosedur register pasien, petugas loket memiliki kesulitan ketika mencari 

Kartu Rawat Jalan berdasarkan nomor indeks Kartu Berobat Keluarga milik 

pasien. Banyaknya jumlah Kartu Rawat Jalan yang tersimpan di puskesmas 

membutuhkan cukup waktu bagi petugas untuk menemukan Kartu Rawat 

Jalan pasien tersebut. 

2. Proses pencatatan buku register yang masih manual dapat menyebabkan 

kekeliruan petugas tatausaha dalam membuat laporan manajerial. 

3. Tidak adanya sistem yang menanggulangi jika Kartu Berobat atau Kartu 

Rawat Jalan yang dimiliki pasien hilang. Sehingga petugas harus membuatkan 

lagi Kartu Berobat Keluarga atau Kartu Rawat Jalan untuk pasien yang 

bersangkutan. Hal ini dapat menyebabkan redudansi data pasien dalam 

pembuatan laporan manajerial. Selain itu, petugas medis yang  memeriksa 

pasien tersebut tidak bisa menelusuri rekam medik pasien. 

4. Ketika Pasien akan melakukan pemeriksaan laboratorium, pasien diharuskan 

menuju kasir untuk membayar biaya pemeriksaan laboratorium, kemudian 

kembali lagi ke laboratorium untuk mendapatkan tindakan medis. Hal ini 
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cukup membingungkan pasien yang berobat. Sebab pasien harus bolak-balik 

dari laboratorium menuju kasir, kemudian dari kasir kembali ke laboratorium. 

5. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengalami kesulitan dalam 

mengkoordinasikan laporan manajerial yang dikumpulkan setiap bulan oleh 

setiap staff tata usaha puskesmas. Hal ini disebabkan karena ada beberapa staff 

tata usaha yang terlambat mengumpulkan laporan tersebut. 

4.2. Analisis Sistem 

Analisis sistem pada  proses rawat jalan  puskesmas dilakukan berdasarkan 

pengumpulan data yang diperoleh melalui metode wawancara dan metode studi 

berkas. Melalui kegiatan tersebut, dapat diketahui alur proses bisnis yang berjalan 

pada proses rawat jalan puskesmas. Dengan mempelajari proses bisnis yang 

berjalan, dapat diperoleh gambaran pihak-pihak yang berperan dalam suatu proses 

serta dokumen yang terlibat dalam suatu proses. Selain itu, diperoleh pula 

gambaran mengenai data yang digunakan sebagai input dan informasi sebagai 

output yang dihasilkan dalam merancang sistem informasi rawat jalan puskesmas 

secara terintegrasi. Berikut ini adalah analisis sistem pada proses rawat jalan 

puskesmas : 

1. Pengguna Sistem Informasi Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas 

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data dapat diketahui pihak-pihak yang akan 

menggunakan sistem informasi pelayanan rawat jalan puskesmas, antara lain: 

a. Admin Sistem yang memiliki hak akses dalam pengelolaan data dan 

pemeliharaan sistem. 
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b. Petugas loket yang menggunakan sistem untuk registrasi pasien. 

c. Petugas BPU yang melakukan pengelolaan data pasien yang berobat pada 

BPU. 

d. Petugas laboratorium melakukan pengelolaan data pasien yang melakukan 

pemeriksaan di laboratorium. 

e. Apoteker yang menggunakan sistem untuk melayani kebutuhan obat yang 

diperlukan pasien. 

f. Kasir yang menggunakan sistem untuk melayani pembayaran atas tindakan 

medis yang diterima pasien atau pembayaran atas pemeriksaan laboratorium. 

g. Petugas BPG yang melakukan pengelolaan data pasien yang berobat pada 

BPG. 

h. Petugas BKIA yang melakukan pengelolaan data pasien yang berobat pada 

BKIA. 

i. Petugas SIK DKK yang menggunakan sistem untuk mengakses laporan. 

2. Fungsi-Fungsi yang Ditangani Dalam Sistem Informasi Pelayanan Rawat 

Jalan Puskesmas 

Fungsi-fungsi yang ditangani sistem dalam proses rawat jalan pusekesmas 

diantaranya adalah: 

a. Fungsi pengelolaan data pengguna sistem dan pengelolaan database yang 

dikendalikan oleh admin sistem. 

b. Fungsi pengelolaan data pasien yang dilakukan oleh petugas loket. 

c. Fungsi pengelolaan data rekam medik pasien yang dilakukan oleh petugas 

BPU, petugas BPG, petugas BKIA. 
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d. Fungsi pengelolaan data pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh petugas 

BPU, petugas BPG, petugas BKIA serta kasir. 

e. Fungsi pengelolaan data peserta KB yang dilakukan oleh petugas BKIA. 

f. Fungsi pengelolaan data ibu hamil yang ditangani oleh petugas BKIA. 

g. Fungsi pengelolaan data pemeriksaan laboratorium yang diakses oleh petugas 

BPU, petugas BPG, petugas BKIA serta petugas laboratorium. 

h. Fungsi pelaporan manajerial yang diakses oleh SIK DKK. 

3. Data yang Digunakan pada Sistem Informasi Pelayanan Rawat Jalan 

Puskesmas 

Untuk menghasilkan informasi, sistem informasi pelayanan rawat jalan 

memerlukan data sebagai input. Data tersebut diantaranya adalah: 

h. Data pengguna yaitu data yang digunakan oleh pengguna sistem untuk 

pengelolaan informasi pengguna dalam sistem. 

i. Data pasien merupakan data yang berisi informasi pasien yang digunakan 

dalam proses pelayanan rawat jalan puskesmas. 

j. Data rekam medik pasien merupakan data yang berisi riwayat kesehatan 

pasien beserta tindakan medis yang diterima oleh pasien yang bersangkutan. 

k. Data pengobatan merupakan data yang memuat informasi pengobatan pasien 

ketika berobat di puskesmas. 

l. Data peserta KB adalah data yang berisi informasi pasien peserta KB. 

m. Data ibu hamil adalah data yang berisi informasi pasien ibu hamil yang 

berguna untuk melakukan control terhadap kandungan pasien ibu hamil. 
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n. Data pemeriksaan laboratorium adalah data yang berisi informasi tentang hasil 

pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh pasien. 

4. Informasi yang Dihasilkan oleh Sistem Informasi Pelayanan Rawat Jalan 

Puskesmas 

Data yang digunakan sebagai input sistem informasi pelayanan rawat jalan 

puskesmas diolah sehingga menghasilkan output informasi yang dapat memenuhi 

kebutuhan proses pelayanan rawat jalan puskesmas. Berikut ini adalah informasi 

yang dihasilkan dalam sistem informasi pelayanan rawat jalan puskesmas : 

g. Informasi mengenai pasien yang merupakan output dari fungsi pengelolaan 

data pasien. 

h. Informasi mengenai rekam medik pasien yang berisi daftar riwayat kesehatan 

pasien dan tindakan medis yang diterima oleh pasien. 

i. Informasi mengenai tindakan pengobatan yang diterima oleh pasien. 

j. Informasi mengenai pasien peserta KB sebagai hasil dari fungsi pengelolaan 

data peserta KB. 

k.  Informasi mengenai perkembangan kesehatan kandungan pasien ibu hamil. 

Informasi kesehatan kandungan pasien ibu hamil dihasilkan dari fungsi 

pengelolaan data ibu hamil. 

l. Informasi tentang hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat membantu 

dokter untuk menentukan tindakan medis yang dapat diberikan kepada pasien. 

m. Laporan eksekutif, bulanan kesakitan, BPU, BPG, BKIA dan laporan 

kepegawaian yang disusun setiap bulan sebagai pertanggungjawaban kepada 
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Dinas Kesehatan Kota. Laporan-laporan tersebut dihasilkan melalui fungsi 

pengelolaan laporan manajerial. 

5. Analisis Prosedur Proses Bisnis pada Sistem Informasi Pelayanan Rawat 

Jalan Puskesmas 

Dengan ditemukannya hambatan ataupun kendala terhadap prosedur yang tengah 

berjalan, maka perlu dilakukan analisis untuk membuat prosedur sistem pelayanan 

rawat jalan puskesmas. Sehingga kendala maupun hambatan yang terjadi dapat 

diminimalisir atau bahkan dapat dihindari, namun tetap menyesuaikan dengan 

prosedur yang tengah berjalan. Berikut ini merupakan analisis prosedur sistem 

informasi pelayanan rawat jalan puskesmas yang akan dirancang : 

a.  Prosedur Registrasi Pasien 

Prosedur registrasi pasien saat ini terdapat kendala dalam pencarian Kartu Rawat 

Jalan pasien. Banyaknya jumlah Kartu Rawat Jalan yang disimpan di puskesmas 

menjadi penyebab kesulitan petugas loket dalam mencari Kartu Rawat Jalan pasien 

dan membuat proses registrasi pasien membutuhkan waktu yang lama. Untuk 

mengatasi kendala tersebut, perubahan prosedur yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengganti cara pencarian Kartu Rawat Jalan. Pada rancangan yang 

dibangun, Kartu Rawat Jalan dapat dihilangkan. Sebagai penggantinya, dapat 

dirancang suatu fungsi di dalam sistem yang bias mencari informasi yang dimiliki 

pasien seperti yang ada pada Kartu Rawat Jalan secara terkomputerisasi. 

b. Prosedur pengobatan pada Balai Pengobatan Umum (BPU) 
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Pencatatan riwayat kesehatan pasien yang masih manual membuat dokter 

mengalami kesulitan dalam melakukan analisa rekam medik pasien. Untuk 

menanggulangi kendala tersebut, maka rancangan sistem harus dapat menyimpan 

riwayat rekam medik pasien.  

Prosedur pengobatan yang dirancang berjalan sama seperti prosedur pengobatan 

yang sedang berjalan. Namun beberapa prosedur seperti : pencatatan rekam medik,  

pembuatan rujukan laboratorium, perpindahan balai pengobatan serta pembuatan 

resep dilakukan secara terkomputerisasi. 

c.  Prosedur pemeriksaan pada laboratorium  

Pada prosedur pemeriksaan laboratorium, pasien diharuskan melakukan 

pembayaran tindakan pemeriksaan laboratorium pada kasir. Hal ini tentu saja 

merepotkan pasien yang harus bolak-balik untuk melakukan pemeriksaan 

laboratorium. Untuk mengatasi hambatan tersebut, bagian laboratorium harus 

memiliki sistem yang dapat menangani pembayaran biaya pemeriksaan 

laboratorium.  

Pada rancangan sistem yang dibangun, untuk aktifitas pemeriksaan laboratorium, 

pembuatan hasil laboratorium dan riwayat hasil pemeriksaan laboratorium dapat 

dilakukan secara terkomputerisasi.  

d. Prosedur pengobatan pada Balai Pengobatan Gigi (BPG) 

Pencatatan riwayat kesehatan gigi pasien yang masih manual membuat dokter 

mengalami kesulitan dalam melakukan analisa rekam medik pasien. Untuk 

menanggulangi kendala tersebut, maka rancangan sistem harus dapat menyimpan 

riwayat rekam medik pasien.  
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Prosedur pengobatan yang dirancang berjalan sama seperti prosedur pengobatan 

yang sedang berjalan. Namun beberapa prosedur seperti : pencatatan rekam medik,  

pembuatan rujukan laboratorium, perpindahan balai pengobatan serta pembuatan 

resep dilakukan secara terkomputerisasi. 

e.  Prosedur pelayanan ibu hamil 

Kendala yang dialami pada prosedur pelayanan ibu hamil adalah kesulitan bidan 

dalam melakukan rekam medik perkembangan kesehatan kandungan pasien ibu 

hamil. Untuk menanggulangi kendala tersebut, maka rancangan sistem harus dapat 

menyimpan riwayat rekam medik pasien.  

Prosedur pengobatan yang dirancang berjalan sama seperti prosedur pengobatan 

yang sedang berjalan. Namun beberapa prosedur seperti : pendaftaran pasien ibu 

hamil, pencatatan rekam medik,  pembuatan rujukan laboratorium, perpindahan 

balai pengobatan serta pembuatan resep dilakukan secara terkomputerisasi. 

f. Prosedur pelayanan kesehatan anak 

Pencatatan riwayat kesehatan pasien anak yang masih manual membuat dokter 

mengalami kesulitan dalam melakukan analisa rekam medik pasien dan jenis 

imunisasi yang diberikan kepada pasien. Untuk menanggulangi kendala tersebut, 

maka rancangan sistem harus dapat menyimpan riwayat rekam medik, imunisasi 

serta perkembangan dini  pasien.  

Prosedur pengobatan yang dirancang berjalan sama seperti prosedur pengobatan 

yang sedang berjalan. Namun beberapa prosedur seperti : riwayat rekam medik, 

imunisasi serta perkembangan dini  pasien. resep dilakukan secara 

terkomputerisasi. 
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g.  Prosedur pemberian obat kepada pasien 

Prosedur pemberian obat kepada pasien yang sedang berjalan saat ini perlu 

dioptimalkan. Pasien tidak perlu lagi memegang resep obat yang dibuat oleh 

dokter untuk diserahkan kepada petugas bagian obat. Sehingga rancangan sistem 

harus dapat menangani fungsi pencatatan resep dari setiap balai pengobatan. 

Informasi yang dihasilkan dari fungsi pencatata resep tersebut dapat ditampilkan 

pada bagian apotek untuk melayani kebutuhan obat pasien. 

h.  Prosedur pembayaran biaya tindakan medis 

Dalam prosedur pembayaran biaya tindakan medis, pencatatan transaksi hanya 

dilakukan dengan membuat kuitansi. Sehingga jika ada copy kuitansi yang hilang, 

petugas kasir mengalami kesulitan dalam membuat laporan. Untuk mengatasi 

kendala tersebut, rancangan sistem harus dapat menangani pencatatan biaya 

tindakan medis yang diterima pasien. 

i.  Prosedur pelayanan Keluarga Berencana (KB) 

Kendala yang dialami pada prosedur pelayanan KB adalah kesulitan bidan dalam 

melakukan analisa perkembangan kesehatan serta penggunaan alat kontrasepsi 

yang digunakan oleh pasien peserta KB. Untuk menanggulangi kendala tersebut, 

maka rancangan sistem harus dapat menyimpan riwayat rekam medik pasien.  

Prosedur pengobatan yang dirancang berjalan sama seperti prosedur pengobatan 

yang sedang berjalan. Namun beberapa prosedur seperti : pendaftaran peserta KB, 

pencatatan rekam medik,  pembuatan rujukan laboratorium, perpindahan balai 

pengobatan serta pembuatan resep dilakukan secara terkomputerisasi. 
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j.  Prosedur pembuatan laporan manajerial 

Pada sistem yang akan dirancang, pembuatan laporan manajerial yang terdiri dari: 

laporan eksekutif, bulanan kesakitan, BPU, BPG dan laporan BKIA dapat 

dihasilkan berdasarkan data yang didapat dari masing-masing bagian. 

4.3. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem informasi rawat jalan puskesmas dilakukan berdasarkan 

analisis sistem yang telah dilakukan. Berikut ini merupakan perancangan sistem 

informasi rawat jalan puskesmas secara terintegrasi : 

1. Business Use Case Diagram 

Business use case diagram dibuat berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 

proses rawat jalan yang sedang berjalan. Dari analisis tersebut dapat diketahui 

aktor dan aktifitas yang dilakukan dalam proses pelayanan rawat jalan. Berikut ini 

adalah diagram use case bisnis proses rawat jalan puskesmas. 

 

 

a.  Business Use Case Diagram Registrasi Pasien 

Business use case diagram registrasi pasien menggambarkan kegiatan-kegiatan 

yang terjadi pada proses registrasi pasien. Business use case diagram registrasi 

pasien dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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b.  Business Use Case Diagram Pengobatan pada BPU 

Business Use Case Diagram pengobatan pada BPU menggambarkan kegiatan-

kegiatan yang terjadi pada proses pengobatan pada BPU. Business use case 

diagram pengobatan pada BPU dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Registrasi 
Pasien

Pembuatan Kartu Berobat Keluarga

Pencarian Kartu Rawat Jalan

Pembuatan Kartu Rawat Jalan

Disposisi Pengobatan

Pasien
Petugas Loket

Pembayaran Retribusi

Gambar 4.1  Business Use Case Diagram Registrasi Pasien 
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Pengobatan 
BPU

Pencatatan Register BPU

Diagnosa Penyakit

Pembuatan Resep

Pembuatan Rujukan Pemeriksaan Lab

Pembuatan Rujukan Menuju BP Lain

Dokter

Pasien

Tindakan Medis

Petugas BPU
Pencatatan kartu rawat jalan

 

c.  Business Use Case Diagram Pemeriksaan pada Laboratorium 

Business use case diagram pemeriksaan pada laboratorium menggambarkan 

kegiatan-kegiatan yang terjadi pada proses pemeriksaan pada laboratorium. 

Business use case diagram pemeriksaan pada laboratorium dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 

Gambar 4.2  Business Use Case Diagram Pengobatan pada BPU 
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d.  Business Use Case Diagram Pengobatan pada BPG 

Business use case diagram pengobatan pada BPG menggambarkan kegiatan-

kegiatan yang terjadi pada proses pengobatan pada BPG. Business use case 

diagram pengobatan pada BPG dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

   

Pencatatan Register BPG

Tindakan Medis

Pembuatan Resep Obat

Permbuatan Rujukan Pemeriksaan Lab

Dokter Gigi
Pasien

Cek Kesehatan Gigi

Pengobatan 
BPG

Petugas BPG

mencatat kartu register

Pemeriksaan 
Laboratorium

Kasir

Pembayaran Pemeriksaan Lab

Pasien

Pemeriksaan Pasien

Pencatatan Register Lab

Petugas Laboratorium

pencatatan kartu rawat jalan

Gambar 4.3  Business Use Case Diagram Pemeriksaan pada Laboratorium 

Gambar 4.4  Business Use Case Diagram Pengobatan pada BPG 
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e.  Business Use Case Diagram Pelayanan Ibu Hamil 

Business use case diagram pelayanan ibu hamil menggambarkan kegiatan-

kegiatan yang terjadi pada proses pelayanan kesehatan ibu hamil. Business use 

case diagram pelayanan ibu hamil dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

  

Pelayanan 
Ibu Hamil

Pencatatan Register Ibu Hamil

Pembuatan Kartu Ibu Hamil

Pencarian Kartu Ibu Hamil

Pasien

Pemeriksaan Kondisi Pasien

Pembuatan resep obat

Perujukan BP lain

Perujukan Pemeriksaan Lab

Tindakan Medis

Pencatatan Kartu Ibu Hamil

Bidan

Petugas BKIA

Pencatatan Kartu Rawat Jalan

Gambar 4.5  Business Use Case Diagram Pelayanan Ibu Hamil 
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f.  Business Use Case Diagram Pelayanan Kesehatan Anak 

Business use case diagram pelayanan kesehatan anak menggambarkan kegiatan-

kegiatan yang terjadi pada proses pelayanan kesehatan anak. Business use case 

diagram pelayanan kesehatan anak dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

  

Pelayanan 
Kesehatan Anak

Pencatatan Register Bayi

Pencatatan Register Anak

Pencatatan Kartu Anak

Pencarian Kartu Anak

Pembuatan Kartu Anak

Pemeriksaan Kesehatan

Pembuatan Resep

Perujukan BP lain

Perujukan Pemeriksaan Lab

Dokter

Pasien

Tindakan Medis

Petugas BKIA

Mencatat Kartu Rawat Jalan

Gambar 4.6  Business Use Case Diagram Pelayanan Kesehatan Anak 
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g.  Business Use Case Diagram Pemberian Obat Kepada Pasien 

Business use case diagram pemberian obat kepada pasien menggambarkan 

kegiatan-kegiatan yang terjadi pada proses pemberian obat kepada pasien. 

Business use case diagram pemberian obat kepada pasien dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 

 

h.  Business Use Case Diagram Pembayaran Biaya Tindakan Medis 

Business use case diagram pembayaran biaya tindakan medis menggambarkan 

kegiatan-kegiatan yang terjadi pada proses pembayaran biaya tindakan medis. 

Business use case diagram pembayaran biaya tindakan medis dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 

Pemberian Obat 
Kepada Pasien

Pencatatan Obat

Penyerahan Obat

Pasien

Penyerahan Resep Obat

Apoteker

Gambar 4.7  Business Use Case Diagram Pemberian Obat Kepada Pasien 

 

Gambar 4.8  Business Use Case Diagram Pembayaran Biaya Tindakan Medis 

 

Pembayaran Biaya 
Tindakan Medis

Pembayaran Tindakan Medis

Kasir Pasien

Pembuatan Kuitansi
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i.  Business Use Case Diagram Pelayanan KB 

  Business use case diagram pelayanan KB menggambarkan kegiatan-kegiatan 

yang terjadi pada proses pelayanan KB. Business use case diagram pelayanan KB 

dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

  

Pelayanan 
KB

Pencatatan Register KB

Pembuatan Kartu Status Peserta KB

Pencatatan Kartu Status Peserta KB

Pencarian Kartu peserta KB

Pasien

Pemeriksaan Kesehatan

Tindakan Medis

Pembuatan Resep Obat

Perujukan Pemeriksaan Lab

Perujukan BP Lain

Bidan

Petugas BKIA

mencatat Kartu Rawat Jalan

Gambar 4.9  Business Use Case Diagram Pelayanan KB 
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j. Business Use Case Diagram Pembuatan Laporan Manajerial 

Business use case diagram pembuatan laporan manajerial menggambarkan 

kegiatan-kegiatan yang terjadi pada proses pembuatan laporan manajerial. 

Business use case diagram pembuatan laporan manajerial dapat dilihat pada 

Gambar 4.10. 

 

2. Use Case Diagram dan Activity Diagram 

Berdasarkan analisis proses dan dokumen yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui fungsi-fungsi yang akan dapat ditangani oleh sistem informasi rawat 

jalan puskesmas. Dengan menggunakan use case diagram, dapat digambarkan 

aktor-aktor yang berhubungan dengan sistem serta fungsi-fungsi yang dapat 

dikerjakan oleh masing-masing aktor berdasarkan hasil analisis proses dan 

dokumen. Activity diagram digunakan untuk menjelaskan alur kerja yang dimiliki 

SIK DKK

Pembuatan Laporan Eksekutif

Pembuatan Laporan Bulanan Kesakitan

Pembuatan Laporan BPU

Pembuatan Laporan BPG

Pembuatan Laporan BKIA

Petugas TU

Gambar 4.10  Business Use Case Diagram Pembuatan Laporan Manajerial 
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oleh setiap use case. Sehingga terdapat minimal satu activity diagram dalam satu 

use case. Use case diagram sistem informasi rawat jalan puskesmas dapat dilihat 

pada Gambar 4.11. 
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 Gambar 4.11 Use Case Diagram Sistem Informasi Rawat Jalan Puskesmas 
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a. Use Case Pengelolaan Login 

Use case pengelolaan login dilakukan oleh user untuk mendeskripsikan proses 

login seorang user ke dalam sistem serta digunakan untuk mengubah data user 

yang digunakan untuk login.  

b. Use Case Pengelolaan Database 

Use case pengelolaan database dilakukan oleh admin sistem untuk 

mendeskripsikan proses perawatan database. Use case pengelolaan database 

memiliki beberapa activity diagram, yaitu : 

1) Ativity Diagram Penjadwalan Backup Database 

Activity diagram penjadwalan backup database digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses penjadwalan backup database dan cara sistem 

merespon ketika proses penjadwalan backup database dilakukan. Activity  diagram 

penjadwalan backup database dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

Start

masuk halaman 
penjadwalan database

mengisi form 
penjadwalan backup

menampilkan form 
penjadwalan backup

menyimpan jadwal backup 
pada server pusat

validasi jadwal

menampilkan pesan penjadwalan 
backup database selesai

End

menampilkan pesan 
jadwal tidak tersedia

jadwal tersedia

jadwal tidak tersedia

SistemAdmin Sistem : Admin Sistem

Gambar 4.12 Activity Diagram Penjadwalan Backup Database 
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2) Activity Diagram Backup Database 

Activity diagram backup database digunakan untuk menggambarkan aktifitas yang 

dilakukan pada proses backup database dan cara sistem merespon ketika proses 

backup database dilakukan. Activity diagram backup database dapat dilihat pada 

Gambar 4.13. 

 

3) Activity Diagram Recovery Database 

 Activity diagram recovey database digunakan untuk menggambarkan aktifitas 

yang dilakukan pada proses recovery database dan cara sistem merespon ketika 

proses recovery database dilakukan. Activity diagram recovery database dapat 

dilihat pada Gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4.13 Activity Diagram Backup Database 

Start

menjalankan 
perintah file backup

melakukan proses 
query backup

download file 
backup

End

SistemWaktu
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4) Activity Diagram Penjadwalan Sinkronisasi 

Activity diagram penjadwalan sinkronisasi digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses penjadwalan sinkronisasi dan cara sistem 

merespon ketika proses penjadwalan sinkronisasi dilakukan. Activity  diagram 

penjadwalan sinkronisasi dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

Start

Masuk halaman 
recovery database

Memilih direktori file 
database untuk recovery

memilih database 
puskesmas

Menampilkan halaman 
recovery database

Eksekusi file 
database

Menampilkan pesan 
recovery sukses

sukses

End

Menampilkan pesan 
recovery gagal

Gagal

menampilkan daftar 
puskesmas

validasi ketersediaan file 
backup database

tersedia

menampilkan pesan file backup 
database tidak tersedia

tidak tersedia

validasi kecocokan file backup 
database dengan puskesmas

cocok

menampilkan pesan file backup database 
tidak cocok dengan puskesmas

tidak cocok

SistemAdmin Sistem : Admin Sistem

Gambar 4.14 Activity Diagram Recovery Database 
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5) Activity Diagram Sinkronisasi Database Pusat dengan Database Lokal 

Activity diagram penjadwalan sinkronisasi digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses penjadwalan sinkronisasi dan cara sistem 

merespon ketika proses penjadwalan sinkronisasi dilakukan. Activity  diagram 

penjadwalan sinkronisasi dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

Start

eksekusi file 
sinkronisasi

cek log 
sinkronisasi

update 
database pusat

simpan log 
sinkronisasi

End

SistemWaktu

Start

masuk halaman 
penjadwalan sinkronisasi

mengisi form penjadwalan 
sinkronisasi

menampilkan form 
penjadwalan sinkronisasi

validasi jadwal

menampilkan pesan 
jadwal tidak tersedia

jadwal tidak tersedia

menyimpan jadwal 
sinkronisasi

jadwal tersedia

menampilkan pesan penjadwalan 
sinkronisasi selesai

End

SistemAdmin Sistem : Admin Sistem

Gambar 4.15 Activity Diagram Penjadwalan Sinkronisasi 

Gambar 4.16 Activity Diagram Sinkronisasi Database Pusat dengan Database Lokal   
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c. Use Case Pengelolaan Data Pengguna Sistem 

Use case pengelolaan data pengguna sistem dilakukan oleh admin sistem untuk 

mendeskripsikan proses pengelolaan data pengguna sistem.  

d. Use Case Pengelolaan Data Pasien 

Use case pengelolaan data pasien dilakukan oleh petugas loket untuk 

mendeskripsikan proses pengelolaan data pasien. Use case pengelolaan data pasien 

memiliki beberapa activity diagram, diantaranya adalah : 

1) Activity Diagram Pencarian Data Pasien 

Activity diagram pencarian data pasien digunakan untuk menggambarkan aktifitas 

yang dilakukan pada proses pencarian pasien dan cara sistem merespon ketika 

proses pencarian data pasien dilakukan. Activity diagram pencarian data pasien 

dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

menampilkan pesan 
konfirmasi tambah pasien

mengisi keyword dengan 
no. index atau NIK

melakukan pencarian 
data pasien

Start

menampilkan pesan data 
pasien tidak ditemukan

meng-update 
database lokal

melakukan pencarian 
pada database pusat

data pasien tidak ditemukan

data pasien ditemukan
menampilkan menu dan anggota 

keluarga pasien yang terdaftar

data pasien tidak ditemukan

data pasien ditemukan

melakukan pencarian 
pada database lokal

menampilkan form isian 
keyword no. index dan NIK

End

SistemPetugas Loket

Gambar 4.17 Activity Diagram Pencarian Data Pasien 
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2) Activity Diagram Register Pasien 

Activity diagram register pasien digunakan untuk menggambarkan aktifitas yang 

dilakukan pada proses register pasien. Proses register pasien adalah proses 

pencatatan kunjungan pasien yang berobat di puskesmas. Proses register pasien 

dapat dilakukan jika data pasien telah ditemukan. Activity diagram register pasien 

dapat dilihat pada Gambar 4.18.  

Start

melakukan pencarian 
data pasien

memilih pasien 
yang berobat

memilih rujukan balai 
pengobatan

memilih menu 
register pasien

menampilkan menu dan anggota 
keluarga pasien yang terdaftar

menampilkan pilihan 
rujukan balai pengobatan

melakukan generate 
nomor antrian

mencetak 
retribusi

End

SistemPetugas Loket

Gambar 4.18 Activity Diagram Register Pasien 
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3) Activity Diagram Tambah Pasien 

Activity diagram tambah pasien digunakan untuk menggambarkan aktifitas yang 

dilakukan pada proses tambah pasien dan cara sistem merespon ketika proses 

tambah pasien dilakukan. Proses tambah pasien dapat dilakukan jika data pasien 

tidak  ditemukan pada proses pencarian data pasien. Activity diagram tambah 

pasien dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

Start

membuat keputusan kepemilikan 
Kartu Berobat Keluarga

mengisi form 
tambah pasien

masuk halaman 
tambah pasien

mengisi no. indeks kartu 
berobat keluarga

menampilkan konfirmasi kepemilikan 
Kartu Berobat Keluarga

End

validasi kepemilikan 
Kartu Berobat Keluarga

menampilkan form 
tambah pasien

generate no. index kartu 
berobat keluarga

tidak memiliki

menyimpan data pasien 
pada  server lokal

menampilkan pesan 
penyimpanan  pasien selesai

menampilkan form 
pencarian no. indeks

Memiliki

cari no. indeks di 
database lokal

no. indeks ditemukan

cari no.indeks di 
database pusat

no. indeks tidak ditemukan

menampilkan pesan no. 
indeks tidak ditemukan

no. indeks tidak ditemukan

cek data pasien pada 
database pusat

data pasien tidak ditemukan

menampilkan pesan 
duplikasi pasien

data pasien ditemukan

cetak kartu obat 
keluarga

SistemPetugas Loket

Gambar 4.19 Activity Diagram Tambah Pasien 
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e. Use Case Pengelolaan Data Pengobatan BPU 

Use case pengelolaan data pengobatan BPU dilakukan oleh petugas BPU untuk 

mendeskripsikan proses yang diperlukan dalam pengelolaan data pengobatan BPU. 

Use case pengelolaan data pengobatan BPU memiliki beberapa activity diagram, 

diantaranya adalah : 

1) Activity Diagram History Rekam Medik Pengobatan Umum 

Activity diagram history rekam medik pengobatan umum digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan untuk menampilkan riwayat rekam 

medik pengobatan umum yang diterima oleh pasien. Activity diagram history 

rekam medik pengobatan umum dapat dilihat pada Gambar 4.20. Activity diagram 

history rekam medik pengobatan gigi, activity diagram history rekam medik 

kesehatan ibu hamil dan activity diagram history rekam medik peserta KB 

memiliki tahapan aktifitas yang sama dengan activity diagram history rekam 

medik umum. 

 

 

masuk halaman 
history rekam medik

cek log data rekam medik server 
lokal dengan server pusat

menampilkan history 
rekam medik pasien

sesuai

End

server lokal meng-update data rekam 
medik sesuai pada data server  pusat

tidak sesuai

Start

SistemPetugas BPU/BKIA/BPG

Gambar 4.20 Activity Diagram History rekam medik umum 
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2) Activity Diagram Input Rekam Medik Pengobatan Umum 

Activity diagram input rekam medik pengobatan umum digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan pada proses rekam medik pengobatan 

umum dan cara sistem merespon ketika proses rekam medik pengobatan umum 

dilakukan. Activity diagram input rekam medik pengobatan umum dapat dilihat 

pada Gambar 4.21. Activity diagram input rekam medik pengobatan gigi, activity 

diagram input rekam medik kesehatan ibu hamil dan activity diagram input rekam 

medik peserta KB memiliki tahapan aktifitas yang sama dengan activity diagram 

input rekam medik pengobatan umum. 

  

 

Gambar 4.21 Activity Diagram Input Rekam Medik Pengobatan Umum  

mengisi form daftar 
rekam medik

masuk halaman input rekam 
medik pengobatan umum

Start

menampilkan form input daftar 
rekam medik pasien

menyimpan data pada 
database server lokal

menampilkan pesan rekam 
medik berhasil disimpan

End

cek kelengkapan 
data

tampil pesan data 
tidak lengkap

lengkap

tidak lengkap

Sistem : Petugas BPU
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3) Activity Diagram Pindah Balai Pengobatan 

Activity diagram pindah balai pengobatan digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses pindah balai pengobatan dan cara sistem 

merespon ketika proses pindah balai pengobatan dilakukan. Activity diagram 

pindah balai pengobatan dapat dilihat pada Gambar 4.22. Activity diagram pindah 

balai pengobatan juga terdapat pada use case pengelolaan data pengobatan BPG 

dan use case pengelolaan data pengobatan BKIA. 

 

 

Start

masuk halaman 
pindah BP

menentukan pilihan 
BP yang dituju

menampilkan pilihan 
BP yang akan dituju

generate antrian

update posisi 
pengobatan pasien

menampilkan pesan 
pemindahan BP selesai

End

SistemPetugas BPU / Petugas BKIA / Petugas BPG

Gambar 4.22 Activity Diagram Pindah Balai Pengobatan 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS DAN PERANCANGAN ... 
  
  

MUHAMMAD SYARIF NURDIN



77 

 

 

 

4) Activity Diagram Input Resep Obat 

Activity diagram input resep obat digunakan untuk menggambarkan aktifitas yang 

dilakukan pada proses input resep obat dan cara sistem merespon ketika proses 

input resep obat dilakukan. Activity diagram input resep obat dapat dilihat pada 

Gambar 4.23. Activity diagram input resep obat juga terdapat pada use case 

pengelolaan data pengobatan BPG dan use case pengelolaan data pengobatan 

BKIA. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Activity Diagram Input Resep Obat 

Start

masuk halaman 
resep obat

mengisi form 
pengisian resep obat

menampilkan form 
pengisian resep obat

menyimpan data pengisian resep 
obat pada database server lokal

menampilkan pesan form 
pengisian resep obat selesai

End

SistemPetugas BPU / Petugas BKIA / Petugas BPG
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5) Activity Diagram Pembuatan Rujukan Rumah Sakit 

Activity diagram pembuatan rujukan rumah sakit digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan pada proses pembuatan rujukan rumah 

sakit dan cara sistem merespon ketika proses pembuatan rujukan rumah sakit 

dilakukan. Setelah rujukan rumah sakit dicetak oleh sistem, dokter melakukan 

validasi terhadap rujukan rumah sakit. Activity diagram pembuatan rujukan rumah 

sakit dapat dilihat pada Gambar 4.24. Activity diagram pembuatan rujukan rumah 

sakit juga terdapat pada use case pengelolaan data pengobatan BPG dan use case 

pengelolaan data pengobatan BKIA. 

 

f. Use Case Pengelolaan Data Pengobatan BPG 

Use case pengelolaan data pengobatan BPG dilakukan oleh petugas BPG untuk 

mendeskripsikan proses yang diperlukan dalam pengelolaan data pengobatan BPU. 

Use case pengelolaan data pengobatan BPU memiliki beberapa activity diagram, 

diantaranya adalah : 

Start

masuk halaman pembuatan rujukan 
rumah sakit/dokter spesialis

mengisi form 
rujukan

menampilkan 
form rujukan

menyimpan 
form rujukan

mencetak form 
rujukan

menampilkan pesan 
pembuatan rujukan selesai

End

SistemPetugas BPU / Petugas BKIA / Petugas BPG

Gambar 4.24 Activity Diagram Pembuatan Rujukan Rumah Sakit  
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1)  Activity Diagram History Rekam Medik Pengobatan Gigi 

Activity diagram history rekam medik pengobatan gigi digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan untuk menampilkan riwayat rekam 

medik pengobatan gigi yang diterima oleh pasien. Activity diagram history rekam 

medik pengobatan gigi memiliki persamaan dengan Activity diagram history 

rekam medik pengobatan umum pada use case pengelolaan data pengobatan BPU. 

Sehingga Activity diagram history rekam medik pengobatan gigi dapat dilihat pada 

Gambar 4.20. 

2)  Activity Diagram Input Rekam Medik Pengobatan Gigi 

Activity diagram input rekam medik pengobatan gigi digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan pada proses rekam medik pengobatan 

gigi dan cara sistem merespon ketika proses rekam medik pengobatan gigi 

dilakukan. Activity diagram input rekam medik pengobatan gigi memiliki 

persamaan dengan Activity diagram input rekam medik pengobatan umum pada 

use case pengelolaan data pengobatan BPU. Sehingga Activity diagram input 

rekam medik pengobatan gigi dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

3) Activity Diagram Pindah Balai Pengobatan 

Activity diagram pindah balai pengobatan digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses pindah balai pengobatan dan cara sistem 

merespon ketika proses pindah balai pengobatan dilakukan. Activity diagram 

pindah balai pengobatan dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS DAN PERANCANGAN ... 
  
  

MUHAMMAD SYARIF NURDIN



80 

 

 

 

4) Activity Diagram Input Resep Obat 

Activity diagram input resep obat digunakan untuk menggambarkan aktifitas yang 

dilakukan pada proses input resep obat dan cara sistem merespon ketika proses 

input resep obat dilakukan. Activity diagram input resep obat dapat dilihat pada 

Gambar 4.23. 

5)  Activity Diagram Pembuatan Rujukan Rumah Sakit 

Activity diagram pembuatan rujukan rumah sakit digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan pada proses pembuatan rujukan rumah 

sakit dan cara sistem merespon ketika proses pembuatan rujukan rumah sakit 

dilakukan. Activity diagram pembuatan rujukan rumah sakit dapat dilihat pada 

Gambar 4.24. 

g. Use Case Pengelolaan Data Pengobatan BKIA 

Use case pengelolaan data pengobatan BKIA dilakukan oleh petugas BKIA untuk 

mendeskripsikan proses yang diperlukan dalam pengelolaan data pengobatan 

BKIA. Use case pengelolaan data pengobatan BPU memiliki beberapa activity 

diagram, diantaranya adalah : 

1) Activity Diagram Pelayanan Imunisasi Bayi 

Activity diagram pelayanan imunisasi bayi digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses pelayanan imunisasi bayi dan cara sistem 

merespon ketika proses pelayanan imunisasi bayi dilakukan. Activity diagram 

pelayanan imunisasi bayi dapat dilihat pada Gambar 4.25. 
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2)  Activity Diagram Deteksi Dini Perkembangan Anak 

Activity diagram deteksi dini perkembangan anak digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan pada proses deteksi dini perkembangan 

anak dan cara sistem merespon ketika proses deteksi dini perkembangan anak 

dilakukan. Activity diagram deteksi dini perkembangan anak dapat dilihat pada 

Gambar 4.26. 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Activity Diagram Pelayanan Imunisasi Bayi 

End

Start

masuk halaman pelayanan 
imunisasi bayi

mengisi form 
daftar imunisasi

menampilkan form 
daftar imunisasi

menyimpan data imunisasi 
pada database server lokal

cek kelengkapan 
data

lengkap

tampil pesan data 
tidak lengkap

tidak lengkap

menampilkan pesan 
input telah selesai

Sistem : Petugas BKIA
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End

Start

masuk halaman deteksi dini 
perkembangan anak

mengisi form deteksi dini 
perkembangan anak

menampilkan form deteksi dini 
perkembangan anak

menyimpan data deteksi dini perkembangan 
anak pada database server lokal

tampil pesan data 
tidak lengkap

cek kelengkapan 
data

tidak lengkap

lengkap

menampilkan pesan 
input telah selesai

Sistem : Petugas BKIA

 

3) Activity Diagram Pendaftaran Peserta Ibu Hamil 

Activity diagram pendaftaran peserta ibu hamil digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses pendaftaran peserta ibu hamil dan cara sistem 

merespon ketika proses pendaftaran peserta ibu hamil dilakukan. Activity diagram 

pendaftaran peserta ibu hamil dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 

 

 

Gambar 4.26 Activity Diagram Deteksi Dini Perkembangan Anak 
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4) Activity Diagram Pendaftaran Peserta KB 

Activity diagram pendaftaran peserta KB digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses pendaftaran pesert KB dan cara sistem 

merespon ketika proses pendaftaran peserta KB dilakukan. Activity diagram 

pendaftaran peserta KB dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Activity Diagram Pendaftaran Peserta Ibu Hamil  

Start

masuk halaman pendaftaran 
peserta ibu hamil

mengisi form pendaftaraan 
peserta ibu hamil

menampilkan form pendaftaraan 
peserta ibu hamil

menyimpan data peserta ibu 
hamil pada server lokal

menampilkan pesan pendaftaran 
peserta ibu hamil selesai

End

cek kelengkapan 
data

lengkap

menampilkan pesan 
data tidak lengkap

tidak lengkap

mengambil data 
pendaftaran ibu hamil

Sistem : Petugas BKIA
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5) Activity Diagram Pindah Balai Pengobatan 

Activity diagram pindah balai pengobatan digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses pindah balai pengobatan dan cara sistem 

merespon ketika proses pindah balai pengobatan dilakukan. Activity diagram 

pindah balai pengobatan dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

6)  Activity Diagram Input Resep Obat 

Activity diagram input resep obat digunakan untuk menggambarkan aktifitas yang 

dilakukan pada proses input resep obat dan cara sistem merespon ketika proses 

input resep obat dilakukan. Activity diagram input resep obat dapat dilihat pada 

Gambar 4.23. 

 

Start

masuk halaman 
pendaftaran KB

mengisi form 
pendaftaran KB

menampilkan form 
pendaftaran KB

menyimpan data pendaftaran 
KB pada database server lokal

menampilkan pesan 
pendaftaran KB telah selesai

End

cek kelengkapan 
data

lengkap

menampilkan pesan 
data tidak lengkap

tidak lengkap

Sistem : Petugas BKIA

Gambar 4.28 Activity Diagram Pendaftaran Peserta KB  
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7)  Activity Diagram Pembuatan Rujukan Rumah Sakit 

Activity diagram pembuatan rujukan rumah sakit digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan pada proses pembuatan rujukan rumah 

sakit dan cara sistem merespon ketika proses pembuatan rujukan rumah sakit 

dilakukan. Activity diagram pembuatan rujukan rumah sakit dapat dilihat pada 

Gambar 4.24. 

8) Activity Diagram History Rekam Medik Ibu Hamil 

Activity diagram history rekam medik ibu hamil digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan untuk menampilkan riwayat rekam medik ibu hamil yang 

diterima oleh pasien. Activity diagram history rekam medik ibu hamil memiliki 

persamaan dengan Activity diagram history rekam medik pengobatan umum pada 

use case pengelolaan data pengobatan BPU. Sehingga Activity diagram history 

rekam medik ibu hamil dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

9) Activity Diagram Input Rekam Medik Ibu Hamil 

Activity diagram input rekam medik ibu hamil digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses rekam medik ibu hamil dan cara sistem 

merespon ketika proses rekam medik ibu hamil dilakukan. Activity diagram input 

rekam medik ibu hamil dapat dilakukan jika pasien telah terdaftar sebagai pasien 

ibu hamil. Activity diagram input rekam medik ibu hamil memiliki persamaan 

dengan Activity diagram input rekam medik pengobatan umum pada use case 

pengelolaan data pengobatan BPU. Sehingga Activity diagram input rekam medik 

ibu hamil dapat dilihat pada Gambar 4.21. 
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10) Activity Diagram History Rekam Medik KB 

Activity diagram history rekam medik KB digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan untuk menampilkan riwayat rekam medik KB yang 

diterima oleh pasien. Activity diagram history rekam medik KB memiliki 

persamaan dengan Activity diagram history rekam medik pengobatan umum pada 

use case pengelolaan data pengobatan BPU. Sehingga Activity diagram history 

rekam medik KB dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

11) Activity Diagram Input Rekam Medik KB 

Activity diagram input rekam medik KB digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses rekam medik KB dan cara sistem merespon 

ketika proses rekam medik KB dilakukan. Activity diagram input rekam medik KB 

dapat dilakukan jika pasien telah terdaftar sebagai pasien KB. Activity diagram 

input rekam medik KB memiliki persamaan dengan Activity diagram input rekam 

medik pengobatan umum pada use case pengelolaan data pengobatan BPU. 

Sehingga Activity diagram input rekam medik KB dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

h. Use Case Pengelolaan Data Pemeriksaan Laboratorium (Lab) 

Use case pengelolaan data pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas 

laboratorium,petugas BPU, petugas BPG dan petugas BKIA untuk 

mendeskripsikan proses yang diperlukan dalam pengelolaan data pemeriksaan 

laboratorium. Use case pengelolaan data pemeriksaan laboratorium memiliki 

beberapa activity diagram, diantaranya adalah : 

 

1) Activity Diagram Pembuatan Rujukan Pemeriksaan Laboratorium 
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Activity diagram pembuatan rujukan pemeriksaan laboratorium digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan pada proses pembuatan rujukan 

pemeriksaan laboratorium dan cara sistem merespon ketika proses pembuatan 

rujukan pemeriksaan laboratorium dilakukan. Activity diagram pembuatan rujukan 

pemeriksaan laboratorium dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

 

 

 

 

 

masuk halaman rujukan 
pemeriksaan lab

mengisi form rujukan 
pemeriksaan lab

Start

menampilkan form rujukan 
pemeriksaan lab

menyimpan data rujukan 
pemeriksaan lab pada server lokal

generate antrian 
pemeriksaan lab

menampilkan pesan rujukan 
pemeriksaan lab selesai

End

SistemPetugas BPU / Petugas BKIA / Petugas BPG

Gambar 4.29 Activity Diagram Pembuatan  Rujukan Pemeriksaan Laboratorium  
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2) Activity Diagram Display Hasil Pemeriksaan Laboratorium 

Activity diagram display hasil pemeriksaan laboratorium digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan pada proses display hasil pemeriksaan 

laboratorium dan cara sistem merespon ketika proses display hasil  pemeriksaan 

laboratorium dilakukan. Activity diagram display hasil pemeriksaan laboratorium 

dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

3) Activity Diagram Pemeriksaan Laboratorium 

Activity diagram pemeriksaan laboratorium digunakan untuk menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan pada proses pemeriksaan laboratorium dan cara sistem 

merespon ketika proses pemeriksaan laboratorium dilakukan. Activity diagram 

pemeriksaan laboratorium dapat dilihat pada Gambar 4.31. 

menampilkan hasil 
pemeriksaan lab

Start

masuk halaman hasil 
pemeriksaan lab

memilih hasil 
pemeriksaan lab pasien

menampilkan daftar hasil 
pemeriksaan lab pasien

End

cek log database pusat 
dengan database lokal

sama

mengupdate hasil lab database 
lokal dari database pusat

berbeda

SistemPetugas BPU / Petugas BKIA / Petugas BPG

Gambar 4.30 Activity Diagram Display Hasil Pemeriksaan Laboratorium  
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4) Activity Diagram Pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium 

Activity diagram pembuatan hasil pemeriksaan laboratorium digunakan untuk 

menggambarkan aktifitas yang dilakukan pada proses pembuatan hasil 

pemeriksaan laboratorium dan cara sistem merespon ketika proses pembuatan hasil  

pemeriksaan laboratorium dilakukan. Activity diagram pembuatan hasil 

pemeriksaan laboratorium dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

Start

masuk halaman 
pemeriksaan lab

menampilkan data diri pasien 
dan jenis pemeriksaan

generate no. 
pemeriksaan lab

cetak bukti 
pembayaran

End

Menampilkan pesan proses 
pemeriksaan lab siap dilakukan

Sistem : Petugas Lab

Gambar 4.31 Activity Diagram Pemeriksaan Laboratorium  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS DAN PERANCANGAN ... 
  
  

MUHAMMAD SYARIF NURDIN



90 

 

 

 

masuk halaman pembuatan hasil 
pemeriksaan lab

Start

mengisi nomor 
pemeriksaan lab

mengisi form pengisian hasil 
pemeriksaan lab

menampilkan input keyword 
nomor pemeriksaan lab

pencarian nomor pemeriksaan lab 
pada database server lokal

menampilkan pesan nomor 
pemeriksaan lab tidak ditemukan

no. pemeriksaan tidak ditemukan

menampilkan form pengisian 
hasil pemeriksaan lab

no. pemeriksaan ditemukan

menyimpan hasil pemeriksaan lab 
pada database server lokal

menyimpan data pada 
database server pusat

menampilkan pesan pembuatan hasil 
pemeriksaan selesai

mencetak hasil 
pemeriksaan lab

End

cek kelengkapan 
data

menampilkan pesan 
data tidak lengkap

lengkap

tidak lengkap

Sistem : Petugas Lab

 

i. Use Case Pengelolaan Data Obat 

Use case pengelolaan data obat dilakukan oleh apoteker untuk mendeskripsikan 

proses yang diperlukan dalam pengelolaan data obat. Use case pengelolaan data 

pemeriksaan laboratorium memiliki activity diagram pemberian obat. 

Gambar 4.32 Activity Diagram Pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium  
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Activity diagram pemberian obat digunakan untuk menggambarkan aktifitas yang 

dilakukan pada proses pemberian obat dan cara sistem merespon ketika proses 

pemberian obat dilakukan. Activity diagram pemberian obat dapat dilihat pada 

Gambar 4.33. 

 

j. Use Case Pelaporan Manajerial 

Use case pelaporan manajerial dilakukan oleh SIK DKK untuk mendapatkan 

laporan manajerial yang terdiri dari laporan eksekutif, laporan pelayanan BPU, 

laporan pelayanan BPG, laporan pelayanan BKIA dan laporan bulanan kegiatan. 

Use case pengelolaan data pemeriksaan laboratorium memiliki activity diagram 

pemberian obat. 

 

 

konfirmasi pemberian 
obat selesai

End

masuk halaman 
pemberian obat

Start

menampilkan data diri 
pasien dan resep obat

Sistem : Apoteker

Gambar 4.33 Activity Diagram Pemberian Obat 
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3. Class Diagram 

Class diagram digambarkan berdasarkan analisis dokumen yang telah dilakukan 

dan mengacu pada use case diagram serta activity diagram yang telah dibuat. 

Class diagram dapat mendeskripsikan kelas-kelas yang dibutuhkan dalam sistem 

beserta stereotype-nya. Berikut ini merupakan sterotype dan class diagram yang 

diperlukan dalam rancangan sistem.  

a.  Stereotype Actor 

Stereotype actor berdasarkan use case diagram dan activity diagram yang telah 

dirancang adalah user. User memiliki beberapa anak turunan kelas yang mewarisi 

atribut dan method yang dimiliki user. Anak turunan kelas user adalah sebagai 

berikut: 

1) Admin Sistem 

2) Apoteker 

3) Kasir 

4) Petugas BPU 

5) Petugas BPG 

6) Petugas BKIA 

7) Petugas Loket 

8) SIK DKK 

b.  Stereotype Entity 

Stereotype entity yang ditemukan melalui analisis dokumen adalah sebagai berikut 

: 
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1) Kelas Pasien 

Kelas pasien digunakan untuk menyimpan informasi pasien yang berobat di 

puskesmas. Kelas pasien memiliki kelas pendukung, yaitu kelas kartu berobat 

keluarga. Kelas pasien memiliki beberapa kelas turunan, yaitu: kelas ibu hamil dan 

kelas peserta KB. Kelas pasien memiliki relasi asosiasi dengan beberapa kelas, 

yaitu: kelas imunisasi, kelas perkembangan anak, kelas rekam medik umum, kelas 

register dan kelas hasil lab. 

2) Kelas Rekam Medik Umum 

Kelas rekam medik umum digunakan untuk mencatat riwayat rekam medik yang 

diterima oleh pasien. Kelas ini memiliki beberapa kelas turunan, yaitu: kelas rekam 

medik KB, kelas rekam medik gigi dan rekam medik ibu hamil. Kelas rekam 

medik umum memiliki hubungan agregasi dengan kelas tindakan medis.  

3) Kelas Resep Obat 

Kelas resep obat digunakan untuk menyimpan informasi jenis obat yang 

diperlukan oleh pasien. Kelas resep obat memiliki relasi agregasi dengan kelas 

obat serta memiliki relasi asosiasi dengan kelas rekam medik umum. 

4) Kelas Dokter 

Kelas dokter digunakan untuk menyimpan informasi dokter yang bertanggung 

jawab atas diagnosa seorang pasien. Kelas dokter memiliki relasi asosiasi dengan 

kelas hasil lab dan kelas rekam medik umum 

 

 

5) Kelas Ms_lab  
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Kelas ms_lab digunakan untuk menyimpan data master yang dilakukan dalam 

pengelolaan pelayanan pemeriksaan laboratorium. Kelas Ms_lab memiliki relasi 

asosiasi dengan kelas rujukan lab dan kelas detail lab. 

6) Kelas Hasil Lab 

Kelas hasil lab digunakan untuk menyimpan informasi hasil pemeriksaan 

laboratorium terhadap pasien. Kelas hasil lab memiliki relasi agregasi dengan kelas 

detail lab. 

7) Kelas Puskesmas 

Kelas puskesmas menyimpan informasi daftar puskesmas yang terdaftar pada 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kelas puskesmas memiliki relasi asosiasi dengan 

kelas dokter dan kelas register serta kelas backup dan kelas recovery. 

8) Kelas Ms_tindakan 

Kelas Ms_tindakan berfungsi menyimpan kode tindakan yang digunakan untuk 

mengobati penyakit. Kelas Ms_tindakan memiliki relasi  asosiasi dengan kelas 

tindakan medis. 

9) Kelas Ms_imunisasi 

Kelas Ms_imunisasi berfungsi menyimpan daftar imunisasi yang dapat diberikan 

kepada pasien. Kelas Ms_imunisasi memiliki relasi asoisiasi dengan kelas 

imunisasi. 

 

 

 

10) Kelas Ms_obat 
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Kelas Ms_obat berfungsi menyimpan daftar obat yang diperbolehkan untuk 

diberikan kepada pasien. Kelas Ms_obat memiliki relasi asosiasi dengan kelas 

obat. 

11) Kelas satuan 

Kelas satuan berfungsi menyimpan informasi satuan yang digunakan dalam 

pemberian takaran obat atau dalam pemeriksaan laboratorium. Kelas satuan 

memiliki relasi asosiasi dengan kelas ms_obat dan kelas ms_lab. 

c. Stereotype Boundary 

Stereotype boundary berperan sebagai pembatas antara aktor dengan sistem. 

Namun keberadaan stereotype boundary tidak berarti menghambat interaksi antara 

aktor dengan sistem. Berikut ini adalah sterotype boundary yang dibutuhkan oleh 

sistem: 

1) Form Login 

Form login digunakan sebagai antarmuka user ketika berinteraksi dengan sistem 

pada proses pengelolaan login 

2) Form Password 

Form password digunakan sebagai antarmuka user ketika melakukan login sistem. 

3) Form Rujukan Lab 

Form rujukan lab berperan sebagai antarmuka petugas BPU, petugas BPG atau 

petugas BKIA untuk membuat rujukan lab. 

 

4) Form Kelola Lab 
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Form kelola lab digunakan sebagai antarmuka petugas laboratorium dalam 

mengelola hasil pemeriksaan laboratorium. 

5) Form Pendaftaran Ibu Hamil 

Form pendaftaran ibu hamil digunakan sebagai antarmuka petugas BKIA ketika 

melakukan proses pendaftaran ibu hamil. 

6) Form Pendaftaran KB 

Form pendaftaran KB digunakan sebagai antarmuka petugas BKIA ketika 

melakukan proses pendaftaran KB. 

7) Form Data Master 

Form data master digunakan sebagai antarmuka admin sistem dalam mengelola 

data master yang diperlukan dalam sistem. 

8) Form Kelola Pasien 

Form kelola pasien digunakan sebagai antarmuka petugas loket dalam pengelolaan 

data pasien 

9) Form Recovery 

Form recovery digunakan sebagai antarmuka admin sistem dalam melakukan 

recovery sistem. 

10) Form Backup 

Form backup digunakan sebagai antarmuka admin sistem dalam melakukan 

penjadwalan backup sistem. 

 

 

11) Form Pelayanan Pengobatan 
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Form pelayanan pengobatan digunakan sebagai antarmuka apoteker, petugas BPU, 

petugas BPG atau petugas BKIA untuk melakukan pelayanan pengobatan terhadap 

pasien melalui sistem 

12) Form Rekam Medik 

Form rekam medik digunakan sebagai antarmuka petugas BPU, petugas BPG atau 

petugas BKIA untuk mencatat diagnosa serta tindakan medis yang dilakukan 

kepada pasien. 

13) Form Pengguna Sistem 

Form pengguna sistem digunakan untuk antarmuka admin sistem untuk mengelola 

data identitas user. 

d.  Stereotype Control 

Stereotype control berfungsi untuk mengatur urutan-urutan yang mengalir pada use 

case. Berikut ini adalah stereotype control yang dibutuhkan pada perancangan 

sistem : 

1) Control Validasi Login 

Control validasi login digunakan untuk mengatur aliran proses yang terjadi ketika 

user melakukan login ke dalam sistem. 

2) Control Validasi Lupa Password 

Control validasi lupa password digunakan untuk mengatur aliran proses yang 

terjadi dalam proses lupa password. 

 

 

3) Control Validasi Password Baru 
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Control validasi password baru digunakan untuk mengatur aliran proses ketika 

proses perubahan password dilakukan. 

4) Control Lab  

Control lab digunakan untuk mengatur aliran proses dalam pengelolaan 

pemeriksaan hasil laboratorium. 

5) Control Data Master 

Control data master digunakan untuk mengatur aliran proses dalam pengelolaan 

data master, pendaftaran ibu hamil, pedaftaran peserta KB serta pengelolaan rekam 

medik.  

6) Control Data Pasien 

Control data pasien digunakan untuk mengatur aliran proses dalam pengelolaan 

data pasien. 

7) Control Recovery 

Control recovery digunakan untuk mengatur aliran proses yang terjadi dalam 

proses recovery database. 

8) Control Penjadwalan 

Control penjadwalan digunakan untuk mengatur aliran proses yang terjadi dalam 

proses penjadwalan backup database. 

9) Control Pelayanan Pengobatan 

Control pelayanan pengobatan digunakan untuk mengatur aliran proses yang 

terjadi dalam proses pelayanan pengobatan pasien. 

 

10) Control History Rekam Medik 
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Control history rekam medik digunakan untuk mengatur aliran proses yang terjadi 

pada proses pengelolaan rekam medik. 

11) Control Pengguna Sistem 

Control pengguna sistem digunakan untuk mengatur aliran proses yang terjadi 

pada proses pengelolaan data pengguna sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.  Class Diagram Fungsi Login 
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Class diagram fungsi login menggambarkan kelas-kelas yang diperlukan dalam 

pengelolaan login. Class diagram fungsi login dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 

 

 

 

 

f.  Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Master 

Gambar 4.33 Class Diagram Fungsi Login  
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 Class diagram fungsi pengelolaan data master menggambarkan kelas-kelas yang 

diperlukan dalam pengelolaan data master. Class diagram fungsi pengelolaan data 

master dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

 

g.  Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Pasien 

Class diagram fungsi pengelolaan data pasien menggambarkan kelas-kelas yang 

diperlukan dalam pengelolaan data pasien. Class diagram fungsi pengelolaan data 

pasien dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

Gambar 4.32 Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Master 
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h.  Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Rekam Medik 

Class diagram fungsi pengelolaan data rekam medik menggambarkan kelas-kelas 

yang diperlukan dalam pengelolaan data rekam medik. Class diagram fungsi 

pengelolaan data rekam medik dapat dilihat pada Gambar 4.34. 

 

 

Gambar 4.33 Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Pasien 
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 Gambar 4.34 Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Rekam Medik 
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i.   Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Pelayanan Pengobatan 

 Class diagram fungsi pengelolaan data pelayanan pengobatan menggambarkan 

kelas-kelas yang diperlukan dalam pengelolaan data pelayanan pengobatan. Class 

diagram fungsi pengelolaan data pelayanan pengobatan dapat dilihat pada Gambar 

4.35. 

 Gambar 4.35 Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Pelayanan Pengobatan 
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j. Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Peserta KB 

Class diagram fungsi pengelolaan data peserta KB menggambarkan kelas-kelas 

yang diperlukan dalam pengelolaan data peserta KB. Class diagram fungsi 

pengelolaan data peserta KB dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

 

k. Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Ibu Hamil 

Class diagram fungsi pengelolaan data ibu hamil menggambarkan kelas-kelas 

yang diperlukan dalam pengelolaan data ibu hamil. Class diagram fungsi 

pengelolaan data peserta ibu hamil dapat dilihat pada Gambar 4.37. 

Gambar 4.36 Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Peserta KB 

Gambar 4.37 Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Ibu Hamil 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS DAN PERANCANGAN ... 
  
  

MUHAMMAD SYARIF NURDIN



106 

 

 

 

l. Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Pemeriksaan Laboratorium 

 Class diagram fungsi pengelolaan data pemeriksaan laboratorium 

menggambarkan kelas-kelas yang diperlukan dalam pengelolaan data pemeriksaan 

laboratorium. Class diagram fungsi pengelolaan data pemeriksaan laboratorium 

dapat dilihat pada Gambar 4.38. 

  

 

Gambar 4.38 Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Pemeriksaan Laboratorium  
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m. Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Pengguna 

Class diagram fungsi pengelolaan data pengguna menggambarkan kelas-kelas 

yang diperlukan dalam pengelolaan data pengguna. Class diagram fungsi 

pengelolaan data pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.39. 

  

 

 

 

 

Gambar 4.39 Class Diagram Fungsi Pengelolaan Data Pengguna  
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n. Class Diagram Fungsi Pengelolaan Database 

Class diagram fungsi pengelolaan database menggambarkan kelas-kelas yang 

diperlukan dalam pengelolaan database. Class diagram fungsi pengelolaan 

database dapat dilihat pada Gambar 4.40. 

 

o. Hirarki Class Diagram Database Server Lokal 

Hirarki class diagram database server lokal menggambarkan macam-macam kelas 

dengan stereotype entity yang dirancang untuk database server lokal puskesmas. 

Hirarki class diagram database server lokal dapat dilihat pada Gambar 4.41.

Gambar 4.40 Class Diagram Fungsi Pengelolaan Database  
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Gambar 4.41 Hirarki Class Diagram Database server lokal 
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p. Hirarki Class Diagram Database Server Pusat 

Hirarki class diagram database server pusat menggambarkan macam-macam kelas 

dengan stereotype entity yang dirancang untuk database server pusat yang 

dikendalikan oleh admin sistem. Hirarki class diagram database server pusat dapat 

dilihat pada Gambar 4.42. Perbedaan hirarki class diagram database server pusat 

dengan hirarki class diagram database server lokal terdapat pada kelas-kelas 

entity. Kelas entity register dan kelas entity balai pengobatan adalah contoh kelas 

entity yang terdapat pada class diagram database server lokal, namun tidak ada 

pada class diagram database server pusat. Sedangkan kelas entity sinkronisasi, 

kelas entity backup dan kelas entity recovery adalah contoh kelas entity yang 

terdapat pada class diagram database server pusat, namun tidak ada pada class 

diagram database server lokal. 
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Gambar 4.42 Hirarki Class Diagram Database server pusat 
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4. Sequence Diagram  

Sequence diagram digambarkan berdasarkan class diagram serta mengacu pada 

activity diagram yang telah dibuat. Sequence diagram menggambarkan interaksi 

urutan kejadian berdasarkan waktu. Berikut ini merupakan gambar sequence 

diagram untuk setiap aktifitas. 

a. Sequence Diagram Penjadwalan Backup Database 

Sequence diagram penjadwalan backup database menggambarkan aliran aktifitas 

pada saat admin sistem melakukan proses penjadwalan backup database. Sequence 

diagram penjadwalan backup database dapat dilihat pada Gambar 4.43. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43 Sequence Diagram Penjadwalan Backup Database  

 : Admin Sistem  : form_backup  : penjadwalan  : backup

1: isi_penjadwalan_backup( )
2: cek_jadwal( )

4: tampil_jadwal_tidak_tersedia( )

5: tambah_jadwal( )

6: tampil_penjadwalan_backup_sukses( )

jika validasi penjadwalan 
berhasil, object message 4 
dilewati. Jika tidak object 
message 4 dikerjakan dan 
aliran berhenti

3: get_jadwal( )
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b. Sequence Diagram Backup Database 

Sequence diagram backup database menggambarkan aliran aktifitas pada saat 

admin sistem melakukan proses backup database. Sequence diagram backup 

database dapat dilihat pada Gambar 4.44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : waktu  : penjadwalan  : backup
1: cek_jadwal( )

3: query_backup( )

5: download_backup_file( )

2: get_jadwal( )

4: catat_log( )

Gambar 4.44 Sequence Diagram Backup Database  
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c. Sequence Diagram Recovery Database 

Sequence diagram recovery database menggambarkan aliran aktifitas pada saat 

admin sistem melakukan proses recovery database. Sequence diagram recovery 

database dapat dilihat pada Gambar 4.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Admin Sistem  : form_recovery  : control_recovery  : recovery  : backup
1: pilih_database_puskesmas( )

2: cek_ketersediaan( )

4: tampil_file_backup_tidak_tersedia( )

5: isi_form_recovery_database( )
6: cek_kecocokan_file_backup( )

7: tampil_file_backup_tidak_cocok( )

9: tampil_recovery_gagal( )

11: tampil_recovery_berhasil( )

jika validasi ketersediaan file 
backup berhasil, object 
message 4 dilewati. Jika tidak 
object message 4 dikerjakan 
dan aliran berhenti

jika validasi kecocokan file 
backup berhasil, object 
message 7 dilewati. Jika tidak 
object message 7 dikerjakan 
dan aliran berhenti

jika eksekusi file backup 
berhasil, object message 8 
dilewati. Jika tidak object 
message 8 dikerjakan dan 
aliran berhenti

10: catat_log( )

3: get_data( )

8: eksekusi_file_backup( )

Gambar 4.45 Sequence Diagram Recovery Database  
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d. Sequence Diagram Penjadwalan Sinkronisasi 

Sequence diagram penjadwalan sinkronisasi menggambarkan aliran aktifitas pada 

saat admin sistem melakukan proses penjadwalan sinkronisasi. Sequence diagram 

penjadwalan sinkronisasi dapat dilihat pada Gambar 4.46. 

 

e. Sequence Diagram Sinkronisasi Database Pusat dengan Database Lokal 

Sequence diagram sinkronisasi database pusat dengan database lokal 

menggambarkan aliran aktifitas pada saat sistem melakukan proses sinkronisasi 

database pusat dengan database lokal. Sequence diagram sinkronisasi database 

pusat dengan database lokal dapat dilihat pada Gambar 4.47. 

 : Admin Sistem  : form_jadwal_sink  : penjadwalan  : sinkronisasi

1: isi_penjadwalan_sinkronisasi( )
2: cek_jadwal( )

3: get_jadwal( )

4: tampil_jadwal_tidak_tersedia( )

5: tambah_jadwal( )
6: tampil_penjadwalan_selesai( )

Gambar 4.46 Sequence Diagram Penjadwalan Sinkronisasi  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS DAN PERANCANGAN ... 
  
  

MUHAMMAD SYARIF NURDIN



116 

 

 

 

 

f. Sequence Diagram Pembuatan Rujukan Rumah Sakit 

Sequence diagram pembuatan rujukan rumah sakit menggambarkan aliran aktifitas 

pada saat petugas BPU, petugas BPG atau petugas BKIA melakukan proses 

pembuatan rujukan rumah sakit. Sequence diagram pembuatan rujukan rumah 

sakit dapat dilihat pada Gambar 4.48. 

 : waktu  : penjadwalan  : sinkronisasi

1: cek_log_sinc( )
2: get_log( )

3: update_db_pusat

4: simpan_log_dan_status( )

Gambar 4.47 Sequence Diagram Sinkronisasi Database Pusat dengan Database Lokal  

 : Petugas BPU  : form_pelayanan_pengobatan  : rujukan_rs

1: isi_rujukan_RS( )

2: tambah_rujukan_RS( )

3: cetak_rujukan( )

4: tampil_rujukan_RS_selesai( )

Gambar 4.48 Sequence Diagram Pembuatan Rujukan Rumah Sakit  
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g. Sequence Diagram Pencarian Data Pasien 

Sequence diagram pencarian data pasien menggambarkan aliran aktifitas pada saat 

petugas loket melakukan proses pencarian data pasien. Sequence diagram 

pencarian data pasien dapat dilihat pada Gambar 4.46. 

 

h. Sequence Diagram Register Pasien 

Sequence diagram register pasien menggambarkan aliran aktifitas pada saat 

petugas loket melakukan proses register pasien. Sequence diagram register pasien 

dapat dilihat pada Gambar 4.47. 

Gambar 4.46 Sequence Diagram Pencarian Data Pasien  

 : Petugas Loket  : form_kelola_pasien
 : control_data_pasien  : pasien  : pasien_pusat  : kartu_berobat_keluarga

 : 
kartu_berobat_kelua...

1: isi_keyword_NIK_no_Indeks( )
2: cek_data_pasien( )

7: cek_data_pasien_pusat( )

10: tampil_data_pasien_tidak_ditemukan( )

13: tambah_pasien_lokal( )

14: tampil_keluarga( )

11: tampil_konfirmasi_tambah_pasien( )

jika object message 
cek_data_pasien_pusat 
berhasil, maka object message 
10 dan 11 tidak dikerjakan. Jika 
berhasil, maka object message 
10 dan 11 dikerjakan serta aliran 
berhenti.

12: tambah_no_indeks( )

4: cek_jmlh_keluarga_lokal_vs_server( )

3: get_data_psien( )

5: get_jml_keluarga_pusat( )

8: get_no_indeks_pusat( )

9: get_data_pasien_pusat( )

6: get_jml_keluarga( )
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 : Petugas Loket  : form_kelola_pasien  : form_data_master  : register : control_data_pasien

1: pilih_anggota_keluarga( )

2: pilih_BP( )

3: isi_BP( )

5: tambah_register( )

6: cetak_retribusi( )

7: tampil_registrasi_selesai( )

4: konfirmasi_pengisian_register( )

 

i. Sequence Diagram Tambah Pasien 

Sequence diagram tambah pasien menggambarkan aliran aktifitas pada saat 

petugas loket melakukan proses tambah pasien. Sequence diagram tambah pasien 

dapat dilihat pada Gambar 4.48. 

Gambar 4.47 Sequence Diagram Register Pasien  
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j. Sequence Diagram History Rekam Medik Umum 

Sequence diagram history rekam medik umum menggambarkan aliran aktifitas 

pada saat petugas BPU melakukan proses history rekam medik umum. Sequence 

diagram history rekam medik umum dapat dilihat pada Gambar 4.49.

 : Petugas Loket  : form_kelola_pasien  : control_data_pasien  : kartu_berobat_keluarga  : 
kartu_berobat_keluarga_pusat

 : pasien  : pasien_pusat

1: konfirmasi_kepemilikan_kartu_obat_keluarga( )

2: cek_no_indeks( )

4: cek_no_indeks_pusaat( )

6: tampil_no_indeks_tidak_ditemukan( )

jika proses pencarian 
no_indeks berhasil, maka 
object message 6 dilewati. 
Jika gagal, object message 6 
dikerjakan dan aliran berhenti

jika memiliki kartu obat 
keluarga, object message 2 
hingga 5 dikerjakan dan 
object message 7, 13 dan 
14 dilewati

7: generate_no_indeks( )

8: isi_no_indeks( )

9: isi_form_tambah_pasien( )

10: cek_data_pasien_pusat( )

12: tampil_duplikasi_pasien( )

jika terdapat data pasien 
yang sama pada pasien 
pusat, object message 12 
dikerjakan dan aliran 
kembali ke message object 
9

13: tambah_no_indeks( )

14: tambah_no_indeks_pusat( )

15: tambah_pasien_lokal( )

16: tambah_pasien( )

18: tampil_tambah_pasien_selesai( )

17: cetak_kartu_berobat_keluarga( )

3: get_no_indeks( )

5: get_no_indeks_pusat( )

11: get_data_pasien_pusat( )

Gambar 4.48 Sequence Diagram Tambah Pasien  
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 : Petugas BPU  : form_rekam_medik : history_rekam_medik : rekam_medik_umum  : 
rekam_medik_umum_pusat

 : tindakan_medis : tindakan_medis_pusat : resep_obat  : resep_obat_pusat  : obat  : obat_pusat  : dokter  : dokter_pusat  : register

1: tampil_rekam_medik( )

4: cek_log( )

12: tambah_rekam_medik_umum( )

13: tambah_tindakan_medis( )

14: tambah_resep_obat( )

15: tambah_detail_resep_obat( )

16: tambah_dokte( )

22: tampil_histori_rekmed( )

jika log rekam medik 
pada server lokal dan 
pada server pusat sama, 
maka object message 
7 hingga 16 tidak 
dijalankan

2: cek_antrian( )

3: get_antrian( )

5: get_log( )

6: get_log_pusat( )

7: get_rekmed_pusat( )

8: get_tindakan_medis_pusat( )

9: get_resep_obat_pusat( )

10: get_detail_obat_pusat( )

11: get_dokter_pusat( )

17: get_rekmed( )

18: get_detail_tindakan( )

19: get_resep_obat( )

20: get_obat( )

21: get_dokter( )

 

Gambar 4.49 Sequence Diagram History Rekam Medik Umum  
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k. Sequence Diagram Input Rekam Medik Pengobatan Umum 

Sequence diagram input rekam medik pengobatan umum menggambarkan aliran 

aktifitas pada saat petugas BPU melakukan proses input rekam medik pengobatan 

umum. Sequence diagram input rekam medik pengobatan umum dapat dilihat pada 

Gambar 4.50. 

  

l. Sequence Diagram Pelayanan Imunisasi Bayi 

Sequence diagram pelayanan imunisasi bayi menggambarkan aliran aktifitas pada 

saat petugas BKIA melakukan proses pelayanan imunisasi bayi. Sequence diagram 

pelayanan imunisasi bayi dapat dilihat pada Gambar 4.51. 

 : Petugas BPU  : form_rekam_medik  : input_rekam_medik  : rekam_medik_umum  : 
rekam_medik_umu...

 : tindakan_medis  : tindakan_medis_pusat

1: isi_rekam_medik( )

2: cek_kelengkapan_data( )

3: tampil_data_tidak_lengkap( )

4: tambah_rekam_medik_umum( )

5: tambah_tindakan_medis( )

6: tambah_rekam_medik_umum_pusat( )

7: tambah_tindakan_medis_pusat( )

8: tampil_input_selesai( )

Jika data tidak lengkap, 
maka object message 3 
dijalankan dan aliran 
berhenti. jika lengkap  
message object 3 dilewati

Gambar 4.50 Sequence Diagram Input Rekam Medik Pengobatan Umum 
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 : Petugas BKIA  : form_rekam_medik  : input_rekam_medik  : imunisasi  : imunisasi_pusat

1: isi_imunisasi( )
2: cek_kelengkapan_data( )

3: tampil_data_tidak_lengkap( )

5: tambah_imunisasi_pusat( )

6: tampil_input_selesai( )

Jika data tidak lengkap, 
maka object message 3 
dijalankan dan aliran 
berhenti. jika lengkap  
message object 3 dilewati

4: tambah_imunisasi( )

 

m. Sequence Diagram Deteksi Dini Perkembangan Anak 

Sequence diagram deteksi dini perkembangan anak menggambarkan aliran 

aktifitas pada saat petugas BKIA melakukan proses pelayanan deteksi dini 

perkembangan anak. Sequence diagram pelayanan imunisasi bayi dapat dilihat 

pada Gambar 4.52. 

  

 

Gambar 4.51 Sequence Diagram Pelayanan Imunisasi Bayi 

Gambar 4.52 Sequence Diagram Deteksi Dini Perkembangan Anak 

 : Petugas BKIA  : form_rekam_medik  : input_rekam_medik  : perkembangan_anak  : 
perkembangan_anak...1: isi_perkembangan_dini_anak( )

2: cek_kelengkapan_data( )

3: tampil_data_tidak_lengkap( )

4: tambah_perkembangan_anak( )

5: tambah_perkembangan_anak_pusat( )

6: tampil_input_selesai( )

Jika data tidak lengkap, 
maka object message 3 
dijalankan dan aliran 
berhenti. jika lengkap  
message object 3 dilewati
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n. Sequence Diagram Pindah Balai Pengobatan 

Sequence diagram pindah balai pengobatan menggambarkan aliran aktifitas pada 

saat petugas BKIA, petugas BPG ataupun petugas BPU melakukan proses pindah 

balai pengobatan. Sequence diagram pindah balai pengobatan dapat dilihat pada 

Gambar 4.53. 

  

o. Sequence Diagram Input Resep Obat 

Sequence diagram input resep obat menggambarkan aliran aktifitas pada saat 

petugas BKIA, petugas BPG ataupun petugas BPU melakukan proses input resep 

obat. Sequence diagram input resep obat dapat dilihat pada Gambar 4.54. 

Gambar 4.53 Sequence Diagram Pindah Balai Pengobatan 

 : Petugas BPU  : form_pelayanan_pengobatan  : form_pindah_BP  : control_lab  : register

1: pilih_BP_baru( )

2: isi_BP( )

3: update_register( )

4: tampil_pindah_BP_selesai( )
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p. Sequence Diagram Pemberian Obat 

Sequence diagram pemberian obat menggambarkan aliran aktifitas pada saat 

petugas apoteker melakukan proses pemberian obat kepada pasien. Sequence 

diagram pemberian obat dapat dilihat pada Gambar 4.55. 

  

 

 

Gambar 4.54 Sequence Diagram Input Resep Obat 

Gambar 4.55 Sequence Diagram  Pemberian Obat 

 : Petugas BPU  : form_pelayanan_pengobatan  : pelayanan_pengobatan  : obat  : obat_pusat  : resep_obat  : resep_obat_pusat

1: isi_resep_obat( )
2: tambah_resep_obat( )

3: tambah_detail_resep_obat( )

4: tambah_resep_obat_pusat( )

5: tambah_obat( )

6: tampil_pembuatan_resep_selesai( )

 : Apoteker  : form_pelayanan_pengobatan  : pelayanan_pengobatan  : register  : obat  : resep_obat

1: tampil_pemberian_obat( )

2: cek_antrian( )

6: tampil_rincian_obat( )

3: get_antrian( )

4: get_resep_obat( )

5: get_obat( )
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q. Sequence Diagram Pendaftaran Peserta Ibu Hamil 

Sequence diagram pendaftaran peserta ibu hamil menggambarkan aliran aktifitas 

pada saat petugas BKIA melakukan proses pendaftaran peserta ibu hamil. 

Sequence diagram pendaftaran peserta ibu hamil dapat dilihat pada Gambar 4.56. 

  

r. Sequence Diagram Pendaftaran Peserta KB 

Sequence diagram pendaftaran peserta KB menggambarkan aliran aktifitas pada 

saat petugas BKIA melakukan proses pendaftaran peserta KB. Sequence diagram 

pendaftaran peserta KB dapat dilihat pada Gambar 4.57. 

Gambar 4.56 Sequence Diagram  Pendaftaran Peserta Ibu Hamil  

 : Petugas BKIA  : form_pendaftaran_ibu_hamil  : pendaftaran_ibu_hamil  : ibu_hamil  : ibu_hamil_pusat

1: isi_form_pendaftaran_ibu_hamil( )

2: cek_kelengkapan_data( )

4: tambah_peserta_ibu_hamil( )

5: tambah_peserta_ibu_hamil_pusat( )

6: tampil_pendaftaran_selesai( )

3: tampil_data_tidak_lengkap( )

jika data tidak lengkap, 
object message 3 
dijalankan dan aliran 
berhenti. jika lengkap, 
object message 3 dilewati
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s. Sequence Diagram Pembuatan Rujukan Pemeriksaan Laboratorium 

Sequence diagram pembuatan rujukan pemeriksaan laboratorium menggambarkan 

aliran aktifitas pada saat petugas BKIA, petugas BPG ataupun petugas BPU 

melakukan proses pembuatan rujukan pemeriksaan laboratorium. Sequence 

diagram pembuatan rujukan pemeriksaan laboratorium dapat dilihat pada Gambar 

4.58. 

  

 

 : pendaftaran_KB : Petugas BKIA  : form_pendaftaran_KB  : peserta_KB  : peserta_KB_pusat

1: isi_form_pendaftaran_KB( )

2: cek_kelengkapan_data( )

3: tampil_data_tidak_lengkap( )

4: tambah_peserta_KB( )

5: tambah_peserta_KB_pusat( )

6: tampil_pendaftaran_selesai( )

jika data tidak lengkap, 
object message 3 
dijalankan dan aliran 
berhenti. jika lengkap, 
object message 3 dilewati

Gambar 4.57 Sequence Diagram  Pendaftaran Peserta KB  

Gambar 4.58 Sequence Diagram  Pembuatan Rujukan Pemeriksaan Laboratorium  

 : Petugas BPU  : form_rujukan_lab  : rujukan_lab

1: isi_form_rujukan_lab( )

2: tambah_rujukan( )

3: tampil_rujukan_lab_selesai( )

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS DAN PERANCANGAN ... 
  
  

MUHAMMAD SYARIF NURDIN



127 

 

 

 

t. Sequence Diagram Pemeriksaan Laboratorium 

Sequence diagram pemeriksaan laboratorium menggambarkan aliran aktifitas pada 

saat petugas laboratorium melakukan proses pemeriksaan laboratorium. Sequence 

diagram pemeriksaan laboratorium dapat dilihat pada Gambar 4.59. 

 

u. Sequence Diagram Pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium 

Sequence diagram pembuatan hasil pemeriksaan laboratorium menggambarkan 

aliran aktifitas pada saat petugas laboratorium melakukan proses pembuatan hasil 

pemeriksaan laboratorium. Sequence diagram pembuatan hasil pemeriksaan 

laboratorium dapat dilihat pada Gambar 4.60. 

Gambar 4.59 Sequence Diagram Pemeriksaan Laboratorium  

 : form_kelola_lab : Petugas Lab  : control_lab  : rujukan_lab  : hasil_lab

1: tampil_pemeriksaan_lab( )

2: cek_antrian( )

4: generate_no_lab( )

5: tambah_hasil_lab( )

6: cetak_pembayaran( )

7: tampil_pemeriksaan_lab_selesai( )

3: get_antrian( )
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v. Sequence Diagram Display Hasil Pemeriksaan Laboratorium 

Sequence diagram display hasil pemeriksaan laboratorium menggambarkan aliran 

aktifitas pada saat petugas BKIA, petugas BPG ataupun petugas BPU melakukan 

proses display hasil pemeriksaan laboratorium. Sequence diagram display hasil 

pemeriksaan laboratorium dapat dilihat pada Gambar 4.61. 

Gambar 4.60 Sequence Diagram Pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium  

 : Petugas Lab  : form_kelola_lab  : control_lab  : hasil_lab  : hasil_lab_pusat  : detail_lab  : detail_lab_pusat

1: input_no_lab( )
2: cek_no_lab( )

4: tampil_no_lab_tidak_tersedia( )

5: tampil_form_hasil_lab( )

6: isi_form_hasil_lab( )

7: cek_kelengkapan_data( )

8: tampil_data_tidak_lengkap( )

9: tambah_detail_lab( )

10: tambah_hasil_lab_pusat( )

11: tambah_detail_lab_pusat( )

13: tampil_pembuatan_hasil_lab_selesai( )

12: cetak_hasil_lab( )

jika no. lab tidak tersedia, 
object message 4 dijalankan 
dan aliran berhenti. jika 
tersedia object message 4 
dilewati

jika data tidak lengkap, 
object message 8 dijalankan 
dan aliran berhenti. jika 
lengkap object message 8 
dilewati

3: get_no_lab( )
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5. Component Diagram 

Component diagram dibuat berdasarkan class diagram yang dapat 

menggambarkan keterkaitan antar komponen yang ada pada sistem. Berikut ini 

adalah komponen-komponen yang diperlukan dalam perancangan sistem dan 

gambar dari component diagram. Component diagram dapat dilihat pada Gambar 

4.62. 

a. Komponen User 

Komponen user terdiri dari kelas user yang dapat mengakses sistem, seperti : 

admin sistem, petugas loket, petugas BPU, petugas BPG atau petugas BKIA. 

 

Gambar 4.61 Sequence Diagram Display Hasil Pemeriksaan Laboratorium  

 : hasil_lab : Petugas BPU  : form_kelola_lab  : control_lab  : hasil_lab_pusat  : detail_lab  : detail_lab_pusat

1: tampil_pemeriksaan_lab

2: cek_log_lab( )

7: tambah_hasil_lab( )

8: tambah_detail_lab( )

jika hasil cek log tidak sesuai, 
object message 5 hingga 8 
dikerjakan. jika sesuai, object 
message 5 hingga 8 dilewati

10: tampil_daftar_pemeriksaan_lab( )

11: pilih_daftar_pemeriksaan_lab( )

12: tampil_hasil_pemeriksaan_lab( )

3: get_log( )

4: get_log_pusat( )

5: get_data_pusat( )

6: get_detail_lab_pusat( )

9: get_data( )
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b. Komponen Antarmuka 

Komponen antarmuka merupakan komponen yang berisi kelas yang memiliki 

stereotype boundary serta memiliki fungsi untuk membatasi interaksi antara user 

dengan sistem. Contoh kelas yang termasuk dalam komponen antarmuka adalah : 

form kelola lab, form data master, atau form kelola pasien. 

c. Komponen Control 

Komponen control merupakan komponen yang berisi kelas yang memiliki 

stereotype control serta memiliki fungsi untuk mengatur urutan kejadian suatu 

proses. Contoh kelas yang termasuk dalam komponen control adalah : control data 

pasien, control pelayanan pengobata, dan control pengguna sistem. 

d. Komponen Register 

Komponen register berisi dengan kelas yang memiliki stereotype entity untuk 

pengelolaan register pasien. Kelas yang termasuk dalam komponen register adalah 

: kelas register, kelas pasien, kelas pasien pusat, kelas kartu berobat keluarga dan 

kelas kelas kartu berobat keluarga pusat. 

e. Komponen Pengobatan BPU 

Komponen pelayanan pengobatan BPU berisi dengan kelas yang memiliki 

stereotype entity untuk pengelolaan data pelayanan pengobatan BPU pada 

puskesmas. Kelas yang termasuk dalam komponen pelayanan pengobatan adalah : 

kelas obat, kelas resep obat, kelas tindakan medis, kelas rekam medik umum. 

 

f. Komponen Pengobatan Umum Pusat 
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Komponen pengobatan umum pusat berisi dengan kelas yang memiliki stereotype 

entity untuk pengelolaan data pengobatan umum pada server pusat. Kelas yang 

termasuk dalam komponen pengobatan umum pusat adalah : kelas obat pusat, 

kelas resep obat pusat, kelas tindakan medis pusat, kelas rekam medik umum 

pusat. 

g. Komponen Data Master 

Komponen data master berisi dengan kelas yang memiliki stereotype entity untuk 

pengelolaan data master. Kelas yang termasuk dalam komponen data master 

adalah : kelas balai pengobatan, kelas satuan, kelas ms_tindakan pusat, kelas 

ms_obat pusat, kelas ms_lab pusat, kelas ms_imunisasi pusat dan kelas dokter 

pusat. 

h. Komponen Pemeriksaan Lab 

Komponen pemeriksaan lab berisi dengan kelas yang memiliki stereotype entity 

untuk pengelolaan hasil pemeriksaan laboratorium. Kelas yang termasuk dalam 

komponen pemeriksaan lab adalah: kelas rujukan lab, kelas hasil lab, kelas detail 

lab. 

i. Komponen Lab Pusat 

Komponen pemeriksaan lab berisi dengan kelas yang memiliki stereotype entity 

untuk pengelolaan hasil pemeriksaan laboratorium. Kelas yang termasuk dalam 

komponen pemeriksaan lab adalah: kelas hasil lab pusat dan kelas detail lab pusat. 

 

j. Komponen Pengobatan Gigi 
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Komponen pengobatan gigi berisi dengan kelas yang memiliki stereotype entity 

untuk pengelolaan pengobatan gigi pasien. Kelas yang termasuk dalam komponen 

pengobatan gigi adalah: kelas rekam medik gigi. 

k. Komponen Pengobatan Gigi Pusat 

Komponen pengobatan gigi berisi dengan kelas yang memiliki stereotype entity 

untuk pengelolaan pengobatan gigi pada server pusat. Kelas yang termasuk dalam 

komponen pengobatan gigi adalah: kelas rekam medik gigi pusat. 

l. Komponen Pengobatan BKIA 

Komponen pengobatan gigi berisi dengan kelas yang memiliki stereotype entity 

untuk pengelolaan pengobatan pada BKIA. Kelas yang termasuk dalam komponen 

pengobatan BKIA adalah: kelas rekam medik KB, kelas rekam medik ibu hamil, 

kelas imunisasi, kelas perkembangan anak. 

m. Komponen Pengobatan KIA Pusat 

Komponen pengobatan KIA pusat berisi dengan kelas yang memiliki stereotype 

entity untuk pengelolaan data pengobatan KIA pada server pusat. Kelas yang 

termasuk dalam komponen pengobatan KIA pusat adalah: kelas rekam medik ibu 

hamil pusat, kelas imunisasi pusat dan kelas perkembangan anak pusat. 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ANALISIS DAN PERANCANGAN ... 
  
  

MUHAMMAD SYARIF NURDIN



133 

 

 

 

  

4.4. Evaluasi Perancangan Sistem 

Evaluasi rancangan digunakan untuk menilai kelayakan suatu rancangan sehingga 

rancangan tersebut layak untuk diimplementasikan. Chidamber dan Kemerer 

(1991) menyatakan terdapat enam macam metric yang dapat  digunakan dalam 

mengevaluasi rancangan object oriented. 

Dalam laporan ini akan ditunjukkan contoh perhitungan metric untuk kelas pasien. 

Sebagai acuan dalam perhitungan metric kelas pasien, berikut ini adalah gambar 

diagram kelas pasien : 

Gambar 4.62 Component Diagram 

control

antarmuka

user

register

pengobatan BPU
pengobatan 
gigi

pelayanan 
BKIA

pemeriksaan 
lab

data 
master

pelayanan 
pengobatan

lab pusat
pengobatan 
umum pusat

pengobatan 
gigi pusat

pengobatan 
KIA pusat
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4.4.1. Weighted Methods per Class (WMC) 

Pada Gambar 4.63 dapat dihitung jumlah WMC pada kelas pasien yaitu 5. Batas 

ambang yang telah dijelaskan pada pembahasan bab II adalah sebanyak 50 method. 

Gambar 4.63 Kelas Pasien 
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Karena jumlah WMC di bawah batas ambang, maka kelas pasien tidak perlu 

dipecah menjadi beberapa kelas. 

4.4.2. Response for Class (RFC) 

Kelas form kelola pasien memanggil beberapa method milik kelas control data 

pasien. Sehingga RFC untuk kelas form kelola pasien adalah 21 method kelas form 

kelola pasien + 8 method kelas control data pasien = 29. Batas ambang yang telah 

dijelaskan pada pembahasan bab II adalah sebanyak 50 method. RFC kelas Pasien 

masih di bawah batas ambang, maka method pada kelas pasien tidak perlu 

digabung dengan kelas lain. 

4.4.3. Lack of Cohesion (LCOM) 

LCOM merupakan jumlah perpotongan yang ditunjukan oleh irisan atau interseksi 

himpunan method sebuah class. Batas ambang LCOM yang ideal adalah nol. 

Sehingga jika suatu kelas memiliki nilai LCOM yang melebihi batas ambang, 

maka kelas tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelas turunan. Berikut ini 

merupakan penghitungan LCOM pada kelas pasien : 

 

No Method Atribut p q 
1 update no indeks no indeks 0 4 
2 ubah pasien Semua 0 3 
3 tambah pasien local Semua 0 2 
4 get data pasien no indeks, nama 0 1 
5 get jml keluarga no indeks 0 0 

Jumlah 0 10 

Pada tabel 4.1 jumlah p lebih kecil dari q, sehingga nilai LCOM untuk kelas pasien 

adalah 0. Karena nilai LCOM untuk kelas pasien adalah nol, maka kelas pasien 

tidak perlu dibagi menjadi beberapa kelas turunan. 

Tabel 4.1 Perhitungan LCOM 
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4.4.4. Coupling Between Object Classes (CBO) 

Kelas control data pasien, dan kelas jaminan kesehatan memiliki relasi dengan 

kelas pasien. Sehingga CBO untuk kelas pasien adalah 2. Pada bab II telah 

dijelaskan bahwa range untuk CBO adalah 1 ≤ CBO ≤ 4. Pada kelas pasien, nilai 

CBO masih berada di dalam range. Sehingga kelas pasien tidak perlu mengalami 

penggabungan dengan kelas-kelas yang memiliki relasi dengan kelas  pasien. 

4.4.5. Depth of Inheritance Tree (DIT) 

Berdasarkan hirarki class diagram, kelas pasien memiliki DIT 0. Pada penjelasan 

bab II, range untuk DIT adalah 0 ≤ DIT ≤ 4. Sehingga kelas pasien tidak perlu 

mengalami penggabungan dengan kelas lain. 

4.4.6. Number of Children (NOC) 

Berdasarkan hirarki class diagram, NOC untuk kelas pasien adalah 2. Pada 

penjelasan bab II, range untuk NOC adalah 1 ≤ NOC ≤ 4. Sehingga jumlah kelas 

turunan yang dimiliki oleh kelas pasien tidak perlu dikurangi. 

4.4.7. Hasil Perhitungan Metric 

Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan ke-enam metric. Perhitungan metric 

dilakukan pada kelas-kelas utama yang ada pada rancangan sistem. 

 

Nama Kelas WMC RFC CBO LCOM DIT NOC 
Pasien 5 5 2 0 0 2 
control data pasien 10 44 1 0 0 0 
form kelola pasien 21 29 3 12 0 0 
rekam medik umum 3 3 4 0 0 3 
input rekam medik 1 7 1 0 0 0 
history rekam medik 2 21 2 0 0 0 

Tabel 4.2 Perhitungan Metric 
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Nama Kelas WMC RFC CBO LCOM DIT NOC 
form rekam medik 11 13 1 3 0 0 
hasil lab 4 4 3 0 0 0 
detail lab 1 1 3 0 0 0 
control lab 8 28 1 0 0 0 
form kelola lab 12 16 1 4 0 0 

 

Berdasarkan table 4.2 jumlah WMC pada masing-masing kelas berada di bawah 

batas ambang, sehingga tidak ada kelas yang perlu dipecah menjadi beberapa 

kelas. Untuk jumlah RFC pada masing-masing kelas juga masih berada di bawah 

batas ambang. Sehingga method yang dimiliki oleh setiap kelas tidak perlu 

digabung dengan method lain. Jumlah CBO yang dimiliki setiap kelas masih 

berada dalam range. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kelas tidak perlu 

mengalami penggabungan dengan kelas-kelas yang memiliki relasi dengan kelas 

tersebut. Jumlah LCOM yang ideal adalah mendekati nol. Setiap kelas memiliki 

nilai LCOM nol kecuali pada kelas form kelola pasien, form rekam medik dan form 

kelola lab. Jika ingin mengubah nilai LCOM mendekati nol, maka kelas tersebut 

dapat dipecah menjadi beberapa kelas. Untuk DIT dan NOC pada setiap kelas 

memiliki nilai yang berada di dalam range. Sehingga masing-masing kelas tersebut 

tidak perlu mengalami penggabungan dengan kelas lain. 

Tabel 4.2 Perhitungan Metric 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang ada dan dari hasil perancangan sistem 

informasi rawat jalan puskesmas terintegrasi berorientasi objek yang telah dibuat 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis kebutuhan sistem dengan menggunakan metode wawancara 

dan studi berkas dapat diketahui data dan dokumen yang dibutuhkan, prosedur 

bisnis proses rawat jalan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sistem informasi 

rawat jalan puskesmas. 

2. Berdasarkan perancangan sistem informasi rawat jalan dengan 

menggunakan metode object oriented, dihasilkan Bussines use case diagram, 

system usecase diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan 

component diagram. Pada tahap akhir perancangan, dilakukan evaluasi dengan 

menggunakan metric object oriented untuk menilai kelayakan rancangan sistem. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metric rancangan sistem memiliki nilai di 

bawah batas ambang. Sehingga rancangan sistem layak untuk diimplementasikan.  

Selain itu, dari perancangan sistem informasi rawat jalan puskesmas 

terintegrasi telah dibuat beberapa perubahan yang dapat mempermudah proses 

rawat jalan. Perubahan tersebut diantaranya adalah : 

1. Dalam proses registrasi pasien, petugas loket tidak perlu mencari kartu 

rawat jalan pasien. Pencarian data pasien dapat dilakukan petugas loket dengan 

cara memasukkan keyword  nomor indeks atau NIK milik pasien ke dalam sistem. 
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2. Proses pembayaran biaya pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya 

dilakukan di kasir, kini dapat langsung dilakukan di bagian laboratorium. 

Sehingga pasien tidak perlu berulang kali antri ketika akan melakukan 

pemeriksaan laboratorium. 

3. Proses sinkronisasi antara database pusat dengan database lokal membuat 

data pasien selalu ter-update. Sehingga dapat membantu dokter dalam menelusuri 

riwayat rekam medik pasien. 

4. Petugas BPU, BPG atau BKIA tidak perlu menuliskan resep obat kepada 

pasien. Petugas tersebut dapat membuat resep melalui sistem, kemudian sistem 

akan menampilkannya pada bagian obat untuk melayani kebutuhan obat pasien. 

5.2 Saran 

Saran penulis untuk pengembangan sistem informasi rawat jalan 

puskesmas terintegrasi selanjutnya, pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya dapat 

menjadikan hasil rancangan sebagai acuan dalam implementasi sistem sehingga 

dapat mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses rawat jalan 

puskesmas. 
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