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ABSTRAK 

Pasien elektronik atau e-patient adalah pasien yang mengumpulkan informasi 

tentang kondisi medis yang mempengaruhi kesehatan mereka dan keluarga mereka 

dengan menggunakan alat komunikasi elektronik. Telah terjadi perubahan terhadap 

cara pasien dalam melindungi privasi yang berkaitan dengan kesehatan mereka. 

Pasien menggunakan media sosial umum untuk mencari teman sebaya dengan 

penyakit serupa atau pendukung perawatan kesehatan yang berkaitan dengan 

diagnosis mereka. Keterbukaan pasien dalam membahas masalah-masalah pribadi 

yang berkaitan dengan perawatan kesehatannya adalah pergeseran paradigma yang 

selanjutnya menggarisbawahi pentingnya media sosial yang berkaitan dengan 

pengalaman pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh kebutuhan sistem 

untuk dapat memenuhi kebutuhan pasien dalam menemukan pasien lain yang 

memiliki kesamaan penyakit agar dapat saling berbagi pengalaman dan informasi 

kesehatan, serta untuk membantu pasien dalam menemukan pasien lain yang 

memiliki kesamaan penyakit dengan membangun sistem informasi e-patient 

berbasis media sosial untuk menghubungkan pasien dengan pasien lain yang 

memiliki kesamaan penyakit. Tahapan penelitian terdiri dari lima tahap yaitu 

communication, planning, modelling, construction, dan deployment.  Penelitian ini 

menghasilkan sistem informasi e-patient berbasis media sosial yang telah diuji oleh 

pengguna yaitu dokter dan pasien dengan pengalaman penyakit kronis. Sistem ini 

dapat menghubungkan pasien dengan pasien lain yang memiliki kesamaan penyakit 

untuk dapat berbagi informasi terkait pengalaman sakitnya. 
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