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Abstrak
Puskesmas Cikijing adalah salah satu pusat kesehatan masyarakat yang terletak di desa Gumuruh
kecamatan Cikijing kabupaten Majalengka. Selama ini proses bisnis yang terjadi di Puskesmas Cikijing
seperti pendaftaran pasien, pencatatan data pasien, resep obat, surat rujukan pasien serta laporan bulanan
masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara mencatat pada sebuah buku dan disimpan pada
tumpukan arsip sehingga mempersulit dan memperlambat para petugasnya dalam pencarian dokumen
pasien. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi berbasis web untuk menangani masalah tersebut. Metode
pembuatan aplikasi menggunakan waterfall dengan alat bantu desainnya adalah Flowchart, DFD (Data
Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram) dan Relasi Tabel. Implementasi program menggunakan
bahasa PHP dan database menggunakan MySQL. Aplikasi ini memberikan fasilitas bagi petugas kesehatan
rawat jalan untuk menangani beberapa proses bisnis diantaranya adalah pendaftaran pasien, pengelolaan
data pasien, pengelolaan rekam medis pasien, pembuatan resep obat, pembuatan surat rujukan pasien serta
dapat menampilkan laporan bulanan.
Kata Kunci: Puskesmas, Pengelolaan data Pasien Rawat Jalan, Aplikasi Berbasis Web
Abstract
A Health clinic Cikijing is one of the community health center, located in the village Gumuruh Cikijing subdistrict at Majalengka regency. During this business process that took place in the Community Health Center
at such as registration patients, logging data patients, prescriptions, the reference patients as well as monthly
report still done manually in such ways posted in a book and saved in heaps archives that make it harder for
and slow down the employee in the search documents patients. Thus, it was needed web-based application to
deal with this problem. Methods of manufacturing applications using tools the design waterfall with is
Flowchart, DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram) and the table. Implementation
program using language PHP and database using MySQL. This application providing facilities for health
officer outpatient to deal with some business processes including registration is elderly, data management
patients, management of medical records patients, making prescription, making the reference patients as well
as can display monthly report.
Keywords: Local Health Center, Outpatient Data Management, Web-Based Application
pemeriksaan ibu hamil, petugas poli gigi yang
1. Pendahuluan
menangani pemeriksaan gigi, petugas poli umum
yang menangani pemeriksaan umum usia 5-45 tahun
1.1 Latar Belakang
dan petugas poli lansia yang menangani pemeriksaan
usia 45 tahun ke atas.
Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi
Selama ini proses bisnis yang terjadi di Puskesmas
semakin pesat, sama halnya dengan perkembangan
Cikijing seperti pendaftaran pasien, pencatatan data
sistem informasi. Sistem informasi sangat diperlukan
pasien, resep obat, surat rujukan pasien serta laporan
untuk mempermudah tugas manusia, tidak terkecuali
bulanan masih dilakukan secara manual yaitu dengan
untuk
bidang
kesehatan.
Salah
satu
cara mencatat pada sebuah buku dan disimpan pada
pengaplikasiannya
adalah
untuk
membantu
tumpukan arsip. Hal tersebut justru mempersulit dan
pengelolaan data pasien rawat jalan di Puskesmas
memperlambat para petugasnya karena sering kali
Cikijing.
dalam penanganan pasien diketahui banyak data
Puskesmas Cikijing adalah salah satu pusat kesehatan
pasien yang tidak ditemukan dan membutuhkan
masyarakat yang terletak di desa Gumuruh kecamatan
banyak waktu untuk pencarian dokumen pasien yang
Cikijing kabupaten Majalengka. Puskesmas tersebut
disimpan dalam tumpukan arsip. Misalnya dalam hal
memiliki beberapa poliklinik diantaranya poli MTBS
pencarian rekam medis pasien, pencarian kartu
(Manajemen Terpadu Balita Sakit) yang menangani
pasien, pembuatan surat rujukan maupun pembuatan
pemeriksaan usia 0-59 bulan, petugas poli KIA/KB
(Kesehatan Ibu dan Anak) yang menangani
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laporan bulanan untuk mengetahui jumlah
pengunjung pada puskesmas tersebut.
Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi berbasis web
untuk pengelolaan data pasien, dengan adanya
aplikasi ini memberikan kemudahan bagi petugas
kesehatan rawat jalan yang dapat menangani beberapa
proses bisnis diantaranya adalah pendaftaran pasien,
pengelolaan data pasien, dapat menginput data pasien,
mengubah data pasien, pengelolaan rekam medis
pasien, pembuatan resep obat, pembuatan surat
rujukan pasien serta dapat menampilkan laporan
bulanan. Aplikasi ini ditujukan untuk seluruh petugas
kesehatan yang berada di puskesmas Cikijing,
diantaranya petugas bagian pendaftaran, bagian
farmasi, petugas poli MTBS (Manajemen Terpadu
Balita Sakit), petugas poli KIA, petugas poli gigi,
petugas poli umum dan petugas poli lansia.
Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas,
penulis terdorong untuk membangun sebuah sistem
yang berjudul ” APLIKASI BERBASIS WEB
UNTUK PENGELOLAAN DATA PASIEN
RAWAT JALAN DI PUSKESMAS CIKIJING”
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Proyek
Akhir ini adalah:
1. Bagaimana membuat aplikasi pengelolaan
data pasien rawat jalan di puskesmas
Cikijing?
2. Bagaimana membuat fitur pendaftaran
pasien di puskesmas Cikijing?
3. Bagaimana membuat fitur resep obat di
puskesmas Cikijing?
4.

Bagaimana membuat fitur surat rujukan?

5. Bagaimana membuat fitur yang menangani
masalah laporan bulanan?
1.3 Tujuan
Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah membuat
aplikasi dengan kemampuan:
1.

Menyediakan aplikasi berbasis web untuk
mengelola data pasien rawat jalan di
puskesmas Cikijing.

2.

Menyediakan fitur pendaftaran pasien untuk
mempermudah petugas pendaftaran dalam
mengelola data pasien..

3.

Menyediakan
fitur
yang
dapat
mempermudah petugas kesehatan dalam
pembuatan resep obat.

4.

Menyediakan fitur untuk mempermudah
dokter dalam pembuatan surat rujukan.

5.

Menyediakan fitur yang dapat menangani
masalah pembuatan laporan bulanan jumlah
pasien yang berkunjung ke puskesmas
Cikijing, laporan rujukan pasien dan laporan
pemakaian obat.

1.4 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam Proyek Akhir ini
antara lain:
1. Aplikasi hanya mengelola data pasien rawat
jalan di puskesmas Cikijing,
2. Aplikasi
tidak
pembayaran.

menangani

transaksi

3. Aplikasi hanya digunakan oleh petugas
kesehatan rawat jalan.
4. Metode pengerjaan hanya sampai pada tahap
pengujian.

5. Aplikasi tidak menangani gudang di bagian
farmasi.
6. Aplikasi hanya menangani laporan bulanan
jumlah pasien yang berkunjung ke
puskesmas Cikijing, laporan pasien yang di
rujuk serta laporan pemakaian obat.
1.5 Definisi Operasional
APLIKASI
BERBASIS
WEB
UNTUK
PENGELOLAAN DATA PASIEN RAWAT JALAN
DI PUSKESMAS CIKIJING ini merupakan aplikasi
yang berfungsi untuk mengelola data pasien rawat
jalan yang di mulai dari pendaftaran pasien,
pemeriksaan, sampai pemberian obat sehingga data
dapat tersaji dengan lebih baik, serta menangani
masalah pembuatan laporan bulanan. Aplikasi ini
diakses oleh petugas pendaftaran, petugas farmasi,
petugas MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit),
petugas KIA, petugas poli gigi, petugas poli umum
dan petugas poli lansia.
1.6 Metode Pengerjaan
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan Proyek
Akhir ini adalah metode waterfall menurut
Sommerville :

Gambar 1-1 Metode Waterfall (Sommerville, 2010)
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Berikut rincian pada setiap model waterfall yang
digunakan dalam pengerjaan Proyek Akhir ini :
1.

Requirements Definition
Pada tahapan ini pengumpulan data-data yang
dibutuhkan dengan melakukan wawancara
tentang proses bisnis yang sedang berlangsung
dipuskesmas
tersebut
berupa
dokumendokumen.

2.

System and Software Design
proses desain yang akan menerjemahkan syarat
kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat
lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat
menggunakan bahasa pemrograman. Desain
yang digunakan dalam bentuk pembuatan
flowmap, DFD dan ERD.

3.

Implementation and Unit Testing
Coding merupakan penerjemahan desain dalam
bahasa pemrograman yang dapat dikenali oleh
computer. Dengan menggunakan bahasa
pemrograman HTML, PHP, Javascript, CSS dan
MySQL. Pada tahap ini juga dilakukan pengujian
untuk tiap unitnya.

4.

Integration and System Testing
Integration and System Testing merupakan tahap
pengujian terhadap perangkat lunak yang
dibangun. Pengujian sitem ini menggunakan
black box testing.

5.

Operation and Maintenance
Pada tahap ini tidak digunakan.

6.

Documentation
Pada tahap ini penulis melakukan dokumentasi
dari analisis kebutuhan aplikasi, desain sistem,
pengkodean,pengujian
hingga
proses
implemantasi.

2.

Tinjauan Pustaka

2.1 Profil Puskesmas Cikijing
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas
Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu
wilayah kerja. [1]
Puskesmas DTP Cikijing adalah salah satu pusat
kesehatan masyarakat yang terletak di wilayah selatan
Kabupaten Majalengka, tepatnya di jalan Raya
Kasturi No.29 Blok Mekarsari RT 05 RW 05 Desa
Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
Kecamatan Cikijing memiliki luas wilayah 3.624,24
Ha, yang merupakan dataran tinggi dan pegunungan.

Adapun jarak terhadap ibukota kabupaten
Majalengka +_ 37 km. Puskesmas tersebut memiliki
beberapa poliklinik diantaranya poli MTBS
(Manajemen Terpadu Balita Sakit) yang menangani
pemeriksaan usia 0-59 bulan, petugas poli KIA/KB
(Kesehatan Ibu dan Anak) yang menangani
pemeriksaan ibu hamil, petugas poli gigi yang
menangani pemeriksaan gigi, petugas poli umum
yang menangani pemeriksaan umum usia 5-45 tahun
dan petugas poli lansia yang menangani pemeriksaan
usia 45 tahun ke atas. [2]
Puskesmas DTP Cikijing memiliki 54 tenaga
kesehatan yaitu :
Tabel 2-1 Data Ketenagaan Di Puskesmas Cikijing Tahun 2014

No

Jenis
Ketenagaan

Jumlah
Yang
Ada

Status
Kepegawaian

1
2
3

Dokter Umum
Dokter Gigi
S1 Kesehatan
Masyarakat
S1
Keperawatan
D3
Keperawatan
D3 Kebidanan
D1 Kebidanan
D3 Analis
D3
Perawat
Gigi
Perawat SPK
Perawat
Gigi/SPRG
Jurim
SMF
SLTA
SLTP

2
1
3

PNS
PNS
PNS

10

PNS

7

PNS

12
3
1
2

PNS
PNS
PNS
PNS

3
1

PNS
PNS

1
2
4
2

PNS
PNS
PNS
PNS

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2.2
Aplikasi Berbasis Web
Aplikasi berbasis web (web-based application) adalah
program yang menggunakan HTTP sebagai protocol
komunikasi dan menyampaikan informasi berbasis
web kepada pemakai dalam bentuk HTML.
Konsep yang mendasari aplikasi web sebenernya
sederhana. Operasi yang melatari belakanginya
melibatkan pertukaran informasi antara komputer
yang meminta informasi, yang disebut klien, dan
komputer yang memasok informasi (atau disebut
server). Secara lebih detail, server yang melayani
permintaan dari klien sesungguhnya berupa suatu
perangkat lunak yang dinamakan web server. Secara
internal, web server inilah yang berkomunikasi
dengan perangkat lunak lain yang disebut
middleware. [3]
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2.3 Database MySQL
MySQL database server adalah RDBMS (Relational
Database Management System) yang dapat
menangani data yang bervolume besar. Meskipun
begitu, tidak menuntut resource yang besar. MySQL
merupakan sistem manajemen database. Database
merupakan struktur penyimpanan data. Untuk
menambah, mengakses, dan memproses data yang
disimpan dalam sebuah database. MySQL adalah
database yang paling populer diantara database yang
lainnya. [4]
MySQL memiliki beberapa kelebihan dan
keuntungan dibandingkan dengan database yang
lainnya, di antaranya [4]:
a. Banyak ahli berpendapat MySQL merupakan
server tercepat.
b.

MySQL merupakan sistem manajemen
database yang open source (kode sumbernya
terbuka), yaitu software ini bersifat free atau
bebas digunakan oleh perseorangan atau
instansi tanpa harus membeli atau membayar
kepada pembuatnya.

c.

MySQL mempunyai performa yang tinggi
tapi simple.

d.

Database MySQL mengerti bahasa SQL
(Structured Query Language).

3.1.1
Flowmap Berjalan Pendaftaran
Berikut merupakan flowmap berjalan pendaftaran.

Gambar 3-1 Flowmap Berjalan Pendaftaran

3.

e.

MySQL dapat diakses melalui protocol
ODBC (Open Database Connectivity) buatan
Microsoft. Ini menyebabkan MySQL dapat
diakses oleh banyak software.

f.

Semua klien dapat mengakses server dalam
satu waktu, tanpa harus menunggu yang lain
untuk mengakses database.

g.

Database MySQL dapat diakses dari semua
tempat di internet dengan hak akses tertentu.

3.1.2
Flowmap Berjalan Pemeriksaan
Berikut merupakan flowmap berjalan pemeriksaan..

Analisis Kebutuhan Dan Perancangan

3.1 Gambaran Sistem Saat Ini (atau Produk)
Adapun beberapa gambaran sistem berjalan dan
usulan dari Aplikasi Berbasis Web Untuk
Pengelolaan Data Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas
Cikijing dapat dilihat berdasarkan flowmap dibawah
ini.

Gambar 3-2 Flowmap Berjalan Pemeriksaan
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3.1.3
Flowmap Berjalan Pengambilan Obat
Berikut merupakan flowmap berjalan pengambilan
obat.

3.1.5
Flowmap Usulan Pemeriksaan
Berikut merupakan flowmap usulan pemeriksaan.

Gambar 3-5 Flowmap Usulan Pemeriksaan

Gambar 3-3 Flowmap Berjalan Pengambilan Obat

3.1.6
Flowmap Usulan Pengambilan Obat
Berikut merupakan flowmap usulan pengambilan
obat.

3.1.4
Flowmap Usulan Pendaftaran
Berikut merupakan flowmap usulan pendaftaran.

Gambar 3-1 Flowmap Usulan Pengambilan Obat

Gambar 3-4 Flowmap Usulan Pendaftaran
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3.1.7
Flowchart Antrian Pasien
Berikut merupakan flowchart antrian pasien.

3.2.2
DFD Level 1
Berikut merupakan DFD Level 1.

Start

No_Antrian,
ID_Periksa,
ID_Poli

Tgl <
Sysdate

Update
Ya

No_Antrian
Gambar 3-9 DFD Level 1

Tidak

Insert Tabel
Antrian

3.3 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras dan
Perangkat Lunak
3.3.1

Kebutuhan Perangkat Lunak

Adapun kebutuhan perangkat lunak untuk membuat
aplikasi ini adalah ,

End

Tabel 3-1 Kebutuhan Perangkat Lunak
Gambar 3-2 Flowchart Antrian Pasien

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem (atau Produk)
3.2.1

NO Jenis
Software

Spesifikasi yang
digunakan

1.
2.

Windows 8.1
Notepad++

3.

Sistem Operasi
Software
Aplikasi
Dokumentasi

4.

Editing

Adobe Photoshop CS6

5.

DBMS

MySQL

6.

Web Server

7.

Web Browser

Apache,PHP,XAMPP
Versi 5.6.8
Google Chrome

Diagram Konteks

3.3.2

Word 2013, Visio 2013

Kebutuhan Perangkat Keras

Adapun kebutuhan perangkat keras untuk membuat
aplikasi ini adalah,
Tabel 3-2 Kebutuhan Perangkat Keras
Gambar 3-8 Diagram Konteks

NO Jenis
Spesifikasi yang
Hardware digunakan
1.

RAM

2.00 GB

2

Harddisk

500 GB
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Processor

Intel(R) Celeron(R) CPU
B830
@ 1.80GHz 1.80 GHz

3.4 Perancangan Basis Data
3.4.1

ER-Diagram

Gambar 4-1 Halaman Login

4.1.2
Halaman Tambah Pasien
Berikut tampilan halaman tambah pasien.

Gambar 3-10 ER- Diagram

3.4.2

Tabel Relasi

Gambar 4-2 Halaman Tambah Pasien

4.1.3
Halaman Daftar Berobat
Berikut tampilan halaman daftar berobat.

Gambar 4-3 Halaman Daftar Berobat
Gambar 3-11 Tabel Relasi

4.

4.1.4
Halaman Rekam Medis
Berikut tampilan halaman rekam medis.

Implementasi dan Pengujian

4.1 Penggunaan Aplikasi Web
4.1.1
Halaman Login
Berikut tampilan halaman login.

Gambar 4-4 Halaman Rekam Medis
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4.1.5
Print Kartu Berobat
Berikut tampilan print kartu berobat.

5.

Pembuatan laporan bulanan jumlah pasien yang
berkunjung ke puskesmas Cikijing, laporan
rujukan pasien dan laporan pemakaian obat.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil pembangunan proyek akhir ini,
penulis menyampaikan beberapa saran untuk
pengembangan selanjutnya yaitu:
1. Membuat sebuah sistem informasi di Puskesmas
Cikijing.
2. Membuat fitur untuk menangani obat di bagian
gudang.
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Gambar 4-5 Print Kartu Berobat

4.1.6
Print Surat Rujukan BPJS
Berikut tampilan print surat rujukan BPJS.

Gambar 4-6 Print Surat Rujukan BPJS

5.

Penutup

5.1 Kesimpulan
Setelah melakukan kegiatan analisisi kebutuhan,
desain, perancangan kode program dan pengujian
terhadap aplikasi, dapat disimpuklan bahwa aplikasi
dapat menyediakan fitur :
1. Pengelolaan data pasien rawat jalan untuk
membantu petugas di puskesmas Cikijing.
2. Pendaftaran pasien untuk membantu petugas
pendaftaran dalam mengelola data pasien.
3. Fitur resep obat untuk membantu petugas
kesehatan dalam proses pembuatan resep.
4. Fitur surat rujukan dapat memfasilitasi dokter
dalam proses pembuatan surat rujukan pasien.

Daftar Pustaka

