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ABSTRAK 

Poliklinik Anak adalah unit untuk melayani pemeriksaan dan konsultasi 

pada anak-anak. Permasalahan yang sering terjadi dikarenakan pada proses 

pendaftaran data pasien belum terorganisir, sedangkan pada proses perpindahan 

pasien masih banyak ada data yang hilang dikarenakan masih menggunakan 

catatan perpindahan pasien. Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini untuk 

mempermudah dan mempercepat kinerja petugas poliklinik anak. 

Sistem Informasi Pelayanan pada Poliklinik Anak Rumah Sakit Universitas 

Airlangga dibangun melalui lima tahap Tahap pertama yang dilakukan adalah 

identifikasi kebutuhan data yang dilakukan dengan wawancara. Tahap kedua 

adalah menganalisis permasalahan sistem saat ini dengan membuat Document 

Flow Diagram (Docflow) dan fishbone Diagram. Tahap ketiga adalah mendesain 

sistem dan database. Desain sistem digambarkan dengan Diagram Jenjang yang 

mempunyai delapan proses utama, dan Data Flow Diagram (DFD). Desain 

database dibuat menggunakan Conceptual Data Model (CDM) yang 

menghasilkan 10 entitas dan Physical Data Model (PDM) yang meghasilkan 11 

tabel. Berdasarkan desain tersebut kemudian dilanjutkan dengan mendesain form 

input dan output. Tahap keempat adalah menggambarkan sistem dengan Bagan 

Alir, serta mengimplementasikan desain tersebut ke dalam program dengan 

menggunakan bahasa pemrograman berbasis web. Tahap terakhir adalah 

melakukan uji coba sistem. 

Berdasarkan hasil implementasi dan uji coba sistem, Sistem Informasi 

Pelayanan yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan fungsional pada proses 

bisnis di Poliklinik Anak RSUA yaitu dapat menangani beberapa proses bisnis 

yang ada secara efisien dan dapat menampilkan laporan sesuai dengan kebutuhan. 
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