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ABSTRAKS
Klinik Alinda Husada Panimbang Pandeglang merupakan salah satu klinik swasta yang dalam kesehariannya
bergerak dalam proses pengobatan, perawatan dan persalinan, seperti rawat jalan dan rawat inap. Dalam
melaksanakan proses bisnisnya, suatu klinik kesehatan konvensional memberikan jasanya dengan selalu
mengharuskan pasiennya untuk bertemu muka dan diperiksa langsung oleh dokter.Aplikasi ini dapat memenuhi
keterbatasan cara konvensional dalam memberikan layanan kesehatan dengan memberikan kemudahan kepada
pasien didalam mengakses informasi kesehatan. Sistem yang berjalan secara konvensional di Klinik Alinda
Husada adalah proses antrian, pasien datang ambil nomor antrian kemudian menunggu giliran untuk berobat.
Aplikasi pelayanan kesehatan ini dirancang dengan menggunakan Flow Of System (FOS), Contex Diagram,
Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), dan menggunakan Tools Adobe Dreamweaver
CS6 (HTML, PHP, CSS, dan JavaScript) dan database menggunakan MySQL, hasilnya berupa menu Home,
Profil, Pelayanan, Member, Konsultasi, Stok Obat, Fasilitas dan Buku Tamu. Penerapan aplikasi ini dilakukan
dengan mendaftarkan domain yang dapat diakses dimanapun hasilnya adalah masyarakat dapat mengakses
informasi kesehatan yang berupa konsultasi dokter, berita seputar kesehatan, informasi tentang stok obat,
jadwal dokter, jadwal jam besuk, pendaftaran pasien, fasilitas dan layanan klinik melalui internet. Aplikasi juga
menyediakan pendaftaran member/pasien melalui website, pemesanan nomor antrian dan sistem dokumentasi
(arsip) data informasi berupa data rekam medis pasien yang terorganisir dengan baik.Dengan implementasi
klinik online ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap pelayanan kesehatan yang terbatas pada
lingkup geografis dan waktu serta diharapkan mampu memperkenalkan layanan dan fasilitas fisiknya kepada
lingkup masyarakat yang lebih luas melalui media internet.
Kata Kunci: Klinik, Website, Kesehatan, Aplikasi, Pelayanan
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Klinik
Alinda
Husada
Panimbang
Pandeglang merupakan salah satu klinik swasta yang
dalam kesehariannya bergerak dalam proses
pengobatan, perawatan dan persalinan, seperti rawat
jalan dan rawat inap. Dalam melaksanakan proses
bisnisnya, suatu klinik kesehatan konvensional
memberikan jasanya dengan selalu mengharuskan
pasiennya untuk bertemu muka dan diperiksa
langsung oleh dokter.
1.2

Rumusan Masasalah
Beberapa rumusan masalah yang penulis
kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Bagaimana sistem yang berjalan secara
konvensional yang ada di Klinik Alinda
Husada ?
b. Agar informasi mengenai Klinik Alinda
Husada dapat diakses dengan cepat oleh
masyarakat ?
1.3

Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam
Penelitian ini adalah :

a. Untuk memudahkan masyarakat dalam
b.

2.

memperoleh
informasi
pelayanan
kesehatan,
Sebagai alternatif pelayanan kesehatan
yang mampu memberikan solusi terhadap
pelayanan kesehatan yang terbatas pada
lingkup geografis dan waktu.

PEMBAHASAN
Menurut Hambali (2012), istilah sistem
berasal dari bahasa Yunani yaitu “systema” yang
berarti kesatuan atau keseluruhan dari bagian-bagian
yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistem
adalah sekumpulan objek yang merupakan suatu
wadah terdiri dari pada sub-sub sistem.
Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem
bagian (subsistem). Masing-masing subsistem dapat
terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi
atau terdiri dari komponen-komponen. Subsistemsubsisitem
saling
berinteraksi
dan
saling
berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga
tujuan dan sasaran sistem tersebut dapat tercapai.
Jadi secara sederhana sistem adalah
sekumpulan elemen atau prosedur yang saling
berkaitan dan saling mempengaruhi dalam
melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu
tujuan.
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Menurut Rosyid (2013), karakteristik sistem terdiri
dari :

a. Komponen Sistem (System Component),
b.

c.

d.
e.

f.

g.
2.1

komponen dari suatu sistem dikenal sebagai
subsistem.
Batas Sistem (System Boundary), daerah
yang membatasi antara sistem yang satu
dengan sistem yang lainnya atau dengan
lingkungan luar.
Lingkungan
Luar
Sistem
(System
Environment), segala sesuatu di luar dari
batas sistem yang mempengaruhi operasi
dari suatu sistem.
Penghubung Sistem (System Interface),
suatu media penghubung antara satu
subsistem dengan subsistem yang lainnya.
Masukan Sistem (System Input), energi
yang dimasukkan ke dalam sistem. Pada
sistem informasi masukkan dapat berupa
data transaksi, data non transaksi dan
intruksi.
Keluaran Sistem (System Output), hasil dari
pemrosesan dapat berupa keluaran yang
berguna (informasi, produk) atau keluaran
yang tidak berguna (limbah).
Sasaran Sistem (System Objective), suatu
tujuan yang ingin dicapai oleh suatu sistem.

Perancangan Sistem dan Perancangan Bais
Data
2.1.1 Bagan Alir
Bagan alir yang sering digunakan dalam
proses perancangan sistem antara lain adalah :
a. Bagan Alir Dokumen / Flow Of Document
(FOD)
Bagan alir dokumen (document flowchart)
disebut juga bagan alir formulir (form
flowchart) atau paperwork adalah bagan alir
yang menunjukkan arus laporan atau formulir,
termasuk
tembusan-tembusannya,
menggunakan simbol-simbol yang sama
dengan bagan alir sistem. (Gonsales, 2011).
b. Bagan Alir Sistem / Flow Of System (FOS)
Bagan alir sistem (system flowchart)
merupakan bagan yang menunjukkan arus
pekerjaan dari sistem secara keseluruhan,
menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur
yang ada di dalam sistem serta menunjukkan
apa yang dikerjakan di dalam sistem.
(Gonsales, 2011).
c. Bagan Alir Program (Program Flowchart)
Bagan alir program merupakan bagan alir
yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah
proses program, dibuat dari derivikasi bagan
alir sistem, yaitu suatu bagan alir yang
menjelaskan tentang alur suatu program.
(Gonsales, 2011).
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2.1.2 Data Flow Diagram (DFD)
Menurut McLeod (2009), DFD adalah
penyajian grafis dari sebuah sistem yang
mempergunakan empat bentuk simbol untuk
mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui
proses-proses yang saling tersambung.
Data Flow Diagram (DFD) dibagi menjadi dua
yaitu:
a.

Diagram Konteks (Contex Diagram)

Diagram konteks (context diagram) adalah
diagram tingkat atas, merupakan diagram dari
sebuah sistem yang menggambarkan aliran data
yang masuk dan keluar dari sistem dan yang masuk
dan keluar dari entitas luar.
b.

DFD Levelled
DFD
Levelled
adalah
model
yang
menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antar
fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan
aliran dan penyimpanan data.
2.1.3 Entity Relationship Diagram (ERD)
Diagram
ERD
digunakan
untuk
menggambarkan secara sistematis hubungan antar
entity yang ada dalam suatu sistem database
menggunakan simbol-simbol sehingga lebih mudah
dipahami. (Siwabessy, 2012).
a. Relasi (Relationship)
Relasi menunjukkan adanya hubungan di
antara sejumlah entitas yang berasal dari
himpunan entitas yang berbeda.
b. Kardinalitas Relasi
Kardinalitas
relasi
merupakan
jumlah
maksimum entitas yang dapat berelasi dengan
entitas pada himpunan entitas yang lain.
c. Kunci (Key)
Kunci (Key) adalah satu atau gabungan dari
beberapa atribut yang dapat membedakan
semua baris data (row) dalam tabel secara unik.
2.1.4 Normalisasi
Menurut
Harits
(2009),
normalisasi
merupakan
teknik
analisis
data
yang
mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara
mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang
non-redundant, stabil, dan fleksible.
Pada proses normalisasi terhadap tabel pada
database dapat dilakukan dengan tiga tahap
normalisasi antara lain:
a. Bentuk Normal ke Satu (1NF) Syarat :
b. Bentuk Normal ke Dua (2NF) Syarat :
c. Bentuk Normal ke Tiga (3NF) Syarat :
Perhatikan penggunaan bahasa. Gunakan Bahasa
Indonesia yang baku untuk ragam ilmiah. Jika Anda
menggunakan istilah asing yang belum diserap ke
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dalam Bahasa Indonesia, tuliskan italic (miring).
Jika istilah tersebut sudah terserap ke dalam Bahasa
Indonesia atau sudah lazim di dunia informatika,
seperti monitor, tidak perlu Anda tulis miring.
2.2

Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan dan
Prancangan Sistem
2.2.1 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan
Prosedur dan flow of document dalam sistem
pendaftaran pasien rawat jalan dan konsultasi dokter
pada Klinik Alinda Husada Panimbang adalah
sebagai berikut :
a. Pasien: Datang langsung ke klinik untuk
melakukan pendaftaran rawat jalan,
selanjutnya mengambil No. Antrian yang
telah disediakan dan menunggu sampai
dipanggil petugas administasi untuk
melakukan pendaftaran rawat jalan.
b. Administasi: Memanggil pasien dari loket,
lalu pasien di interview apakah pasien lama
atau baru. Jika pasien baru, petugas akan
memberikan form pendaftaran kepada
pasien baru untuk langsung diisikan
langsung oleh pasien pada saat itu juga,
selanjutnya
petugas
klinik
akan
menanyakan identifikasi awal penyakit
pasien, ke dokter mana yang akan dituju
oleh pasien. Setelah itu petugas baru akan
memasukkan data diri pasien baru sesuai
dengan yang diisikan di form pendaftaran
tadi ke dalam buku besar dan pasien akan
mendapatkan No. MedRec (kartu berobat).
Jika pasien lama, setalah menunjukkan
kartu berobat, petugas akan mencari
identitas pasien pendaftar rawat jalan dulu
di buku besar serta mencocokannya dengan
kartu
berobat
pasien,
kemudian
menanyakan identifikasi awal penyakitnya,
ke dokter mana yang akan dituju oleh
pasien. Kemudian baru akan di inputkan ke
dalam buku besar.
c. Dokter: Dokter memeriksa pasien, hasil
dari pemeriksaan berupa rekam medis,
dokter menyerahkan hasil rekam medis ke
bagian administrasi untuk di arsipkan.
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Gambar 1 Alir Sistem yang diusulkan
2.2.2 Bagan Alir sistem yang diusulkan
Merupakan bagan yang menunjukkan arus
pekerjaan dari sistem secara keseluruhan,
menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada
di dalam sistem serta menunjukkan apa yang
dikerjakan
di
dalam
sistem.
(Gonsales,
2011).Gambaran sistem yang akan
dibangun
merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web
yang dapat digunakan sebagai media pendaftaran
pasien, ambil nomor antrian dan konsultasi dengan
dokter secara online yang ada di Klinik Alinda
Husada Panimbang. Pada aplikasi ini, terdapat tiga
pengguna yaitu petugas klinik (admin), pasien
(member), dan dokter.
Pengguna yang ingin mengakses isi web
tersebut harus login menggunakan username/email
dan password. Untuk calon pasien atau pasien baru
diharapkan harus melakukan registrasi terlebih
dahulu untuk menjadi member, dan untuk pasien
lama yang ingin melakukan konsultasi dengan
dokter, lihat data rekam medis, dan ambil nomor
antrian harus memasukkan username/email dan
password terlebih dahulu.
Setelah pasien melakukan registrasi atau
login, baru dapat melakukan pengambilan nomor
antrian, berkonsultasi dengan dokter dan melihat
data rekam medis bagi pasien yang telah melakukan
pemeriksaan fisik ke Klinik Alinda Husada
Panimbang.
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Pasien Baru

Pasien Lama/member

Admin

Dokter

Login

Berita

Login

Daftar/ input
data
Rekam medis

Berita

Login

Proses input
Berita

Proses Login

Login

Proses input
buku tamu

db_klinikalinda

Konsultasi dan
rekam medis

Proses input
rekam medis
dan konsultasi

Input
konsultasi

Proses input
stok obat
Input buku
tamu

Input buku
tamu

Input stok
obat

FOD: Sistem yang sedang berjalan
Pasien Baru

1

Pasien Lama

Administrasi

Kartu B erobat

Dokter

4

Formul ir
Pendaftaran

Formul ir
Pendaftaran

Proses cetak
3

Kartu B erobat

4
Is i
Formul ir

6

Formul ir
Pendaftaran

Kartu B erobat

Input no.
antrian

1

Di periksa
Dokter & catat
rekam medis

2

Proses input
antrian pasien

No. antrian
Kartu
berobat

Formul ir
Pendaftaran

Cetak No. Antrian
dan Kartu Berobat

Rekam Medis

2

Catat No. Reg
& Buat Kartu
Berobat

3

5

Proses tampil
Data rekam
medis, data
member,
konsultasi, data
dokter, berita,
stok obat

Buku B esar

Kartu B erobat

Kartu B erobat
Formul ir
Pendaftaran

Kartu B erobat

Data rekam
medis, data
member,
konsultasi, data
dokter, berita,
stok obat

6

3
5

Kartu B erobat

Rekam Medis

Phase

N

Phase

A

4

127

Data rekam
medis, data
member,
konsultasi, data
dokter, berita,
stok obat

Seminar Nasional Riset Terapan 2015 | SENASSET 2015
Serang, 12 Desember 2015

ISBN: 978-602-73672-0-3

Gambar 2. Alir Sistem yang diusulkan
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Gambar 6. Input Dokter

Gambar 3 Diagram Contex
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Gambar 6. Input Admin
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Gambar 4 DFD Level 0
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Gambar 5 DFD Level 1 Input Member
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Gambar 8. Proses
member
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Gambar 9. Output
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Gambar 11. Normal Ke satu (1NF)
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Gambar 12. Normal Ke Dua (2NF)
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Gambar 10. Entity Relastionship Diagram
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anamnesa
diagnosa
terapi

Tabel berita
id_berita*
judul
tanggal
kategori
pendahuluan
lanjutan
status
gambar
Tabel dokter

id_dokter*
nama
alamat
tmp_lahir
tgl_lahir
j_kel
spesialis
email
password
telepon
photo

Tabel buku_tamu
id_btamu*
tanggal
nama
status
email
komentar

Tabel stok_obat
kd_obat*
nama_obat
kemasan
harga
ketegori_obat
golongan_obat
stok

Tabel counter
ip
tanggal
waktu
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Gambar 13. Normal Ke Tiga (3NF)
2.4

Implementasi
Implementasi sistem bertujuan untuk
menerangkan secara singkat bagaimana cara
penggunaan Aplikasi Pelayanan Kesehatan Online
pada Klinik Alinda Husada Berbasis Web. Adapaun
cara pengoprasiannya adalah sebagai berikut:

Gambar 17. Gambar Profil Klinik

Gambar 18. Gambar Form Rekam Medis

Gambar 14. Judul Gambar Halaman Index

Gambar 19. Gambar Form Nomor Antrian

Gambar 20. Gambar Form konsultasi
member
3.

KESIMPULAN

Gambar 15. Registrasi member

Gambar 16. Jadwal Klinik

Penerapan aplikasi ini dilakukan dengan
mendaftarkan domain yang dapat diakses dimanapun
hasilnya adalah masyarakat dapat mengakses
informasi kesehatan yang berupa konsultasi dokter,
berita seputar kesehatan, informasi tentang stok
obat, jadwal dokter, jadwal jam besuk, pendaftaran
pasien, fasilitas dan layanan klinik melalui internet.
Aplikasi
juga
menyediakan
pendaftaran
member/pasien melalui website, pemesanan nomor
antrian dan sistem dokumentasi (arsip) data
informasi berupa data rekam medis pasien yang
terorganisir dengan baik.
Dengan
selesainya
Aplikasi
Klinik
Kesehatan berbasis Web ini, penulis menyarankan
Pihak administrator Klinik Alinda Husada harus
senantiasa menjaga dan memperbaharui website
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agar pengunjung tidak merasa bosan dan
mendapatkan informasi - informasi yang terbaru.
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