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ABSTRAK
Perkembangan ilmu teknologi saat ini sudah mulai merebak di seluruh negara, tidak
hanya di negara maju, perkembangan ilmu teknologi di negara-negara berkembangpun juga tidak
kalah pesatnya. Peralatan yang canggih, cepat dan serba praktis itulah yang dibutuhkan oleh
sebuah instansi maupun lembaga dan personal sebagai penggunanya saat ini. Pada praktik dokter
di Apotek Perintis pelayanan yang dilakukan selama ini adalah pelayanan yang dilakukan secara
manual baik dalam pemberian nomor antrian pada pasien, pembuatan kartu registrasi pasien dan
pengarsipan data pasien. Sistem ini sudah dianggap tidak efektif dan efisien lagi. Mengingat
pesatnya peningkatan jumlah pasien sehingga pelayanan yang dilakukan menjadi lambat dan
memakan waktu yang lama.
Untuk menguatkan penelitian, diperlukan landasan teori yang bersangkutan dengan judul
penelitian seperti pengertian sistem informasi pelayanan kesehatan pada praktik dokter,
penjelasan DBMS, dan penjelasan tentang aplikasi yang digunakan dalam membuat sistem
informasi tersebut seperti Embarcadero Delphi 2010 dan MySQL 5.0. Metode pengembangan
sistem yang digunakan adalah metode SDLC yang terdiri dari : Perencanaan Sistem, Analisis
Sistem, Perancangan Sistem, Penerapan Sistem, dan Pemeliharaan Sistem. Untuk metode
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara, untuk desain sistem terbagi
menjadi dua yaitu desain logis seperti Perancangan DFD, ERD, CDM dan PDM, dan desain
sistem yang kedua yaitu desain fisik.
Hasil dari penelitian yang dilakukan pada praktik dokter di Apotek Perintis adalah sistem
informasi yang dibuat mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang
bersangkutan, sehingga membuat pelayanan ke pasien menjadi lebih nyaman dan membuat
pekerjaan yang ditangani oleh asisten dokter menjadi lebih mudah dan cepat.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Pelayanan Kesehatan. Apotek Perintis
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PENDAHULUAN
Pemanfaatan teknologi informasi bagi
sebuah perusahaan, instansi maupun personil
di zaman sekarang ini adalah merupakan
sesuatu yang sangat penting hal ini
dimaksudkan
agar
kebutuhan
akan
penyampaian dan pencarian informasi dapat
disajikan dengan cepat dan mudah. Pada
praktik dokter di Apotek perintis sistem yang
dilakukan sekarang ini masih secara manual
dan belum terkomputerisasi sehingga
pengarsipan dan pencarian data menjadi
lambat
yang
mengakibatkan
kualitas
pelayanan ke pasien menjadi menurun.
Melihat dari permasalahan yang terjadi pada
praktik dokter di Apotek Perintis inilah
penulis tertarik untuk melakukan sebuah
penelitian dalam hal pembuatan Sistem
Informasi terpadu dengan judul “Sistem
Informasi Pelayanan Kesehatan Pada Praktik
Dokter Di Apotek Perintis”. Dan aplikasi
yang akan digunakan yaitu aplikasi berbasis
bahasa pemrograman Embarcadero Delphi
2010,
sedangkan
untuk
membangun
databasenya, penulis menggunakan MySQL
versi 5.0.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah :
1) Bagaimana merancang Sistem Informasi
Pelayanan Kesehatan pada Praktik Dokter
di Apotek Perintis ?
2) Bagaimana membangun Sistem Informasi
Pelayanan Kesehatan pada Praktik Dokter
di Apotek Perintis ?
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3) Bagaimana
mengimplementasikan
Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan
pada Praktik Dokter di Apotek Perintis ?
METODE PENELITIAN
Berdasarkan aspek tujuannya metode
yang digunakan dalam meneliti sistem ini
adalah jenis penelitian terapan. Penelitian
terapan adalah salah satu jenis penelitian
yang bertujuan untuk memberikan solusi atas
permasalahan tertentu secara praktis.
Sumber data yang diambil penulis
dalam penelitian ini terbagi menjadi dua
yaitu sumber data primer (langsung) seperti
wawancara dan saran dari pengguna, dan
sumber data sekunder (tidak langsung) yaitu
berupa bukti, catatan yang telah tersusun
dalam arsip atau data dokumentasi yang
diperlukan untuk penulis dalam penelitian.
Teknik penelitian yang dilakukan
yaitu observasi (Pengamatan) langsung
terhadap objek yang diteliti di Apotek
perintis dan wawancara langsung kepada
assisten dokter tentang data-data yang
diperlukan dalam penelitian.
Dalam pengembangan sistem ini
metode pengembagan menggunakan metode
SDLC. Tahapan utama siklus hidup
Pengembangan Sistem terdiri dari :
1) Perencanaan Sistem (Sistems Planning)
2) Analisis Sistem (Sistem Analysis)
3) Perancangan Sistem (Sistems Design)
4) Penerapan Sistem (Implementasi)
5) Pemeliharaan Sistem
Siklus hidup pengembangan sistem dengan
langkah-langkah utamanya adalah sebagai
berikut :
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Gambar 1 Metode SDLC
Gambar 3 Flowchart Sistem Baru
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis kelemahan sistem lama dapat
juga digambarkan menggunakan sistem
flowchat, yaitu sebagai berikut :

Setelah membuat perancangan
flowchart
yang baru maka setelah itu dilanjutkan
dengan perancangan perangkat lunak dan
hasil perancangannya sebagai berikut :
Tabel_Pasien

Tabel_Pemeriksaan

id_pasien
varchar(20) <pk>
id_kota
integer
<fk>
nama_pasien
varchar(30)
alamat_pasien
varchar(50)
jenkel_pasien
varchar(10)
tgl_lhr_pasien
integer
bln_lhr_pasien
varchar(10)
thn_lhr_pasien
integer
umur_pasien
integer
gol_drh_pasien
enum
tinggi_bdn_pasien decimal(6,2)
berat_bdn_pasien decimal(6,2)
no_telp_pasien varchar(20)

id_pemeriksaan <Undefined> <pk>
no_rekammedik integer <fk>
tgl_periksa <Undefined>
keluhan
<Undefined>
pemeriksaan <Undefined>
obat
<Undefined>

FK_TABEL_RE_MEMILIKI_TABEL_PA
FK_TABEL_PE_MEMPUNYAI_TABEL_RE

Tabel_Rekammedik

FK_TABEL_RE_MELAKUKAN_TABEL_PA

no_rekammedik integer <pk>
id_pasien varchar(20) <fk1>
nip_dokter varchar(25) <fk2>

Tabel_Reservasi
FK_TABEL_PA_DIMILIKI_TABEL_KO

Gambar 2 Flowchat Sistem Lama

Tabel_Kota

kode_reservasi integer <pk>
id_pasien varchar(20) <fk>
tgl_reservasi date
no_antrian integer
status_antrian integer

FK_TABEL_RE_MENCATAT_TABEL_DO

id_kota integer <pk>
nama_kota varchar(30)

Adapun Flowchart yang diusulkan
untuk sistem baru pada praktik dokter di
Apotek Perintis adalah sebagai berikut :

Tabel_spesialis
id_spesialis integer <pk>
nama_spesialis varchar(30)

FK_TABEL_DO_SPESIFIKA_TABEL_SP

Tabel_dokter
nip_dokter
varchar(25) <pk>
id_spesialis
integer
<fk>
nama_dokter
varchar(30)
id_spesialis_dokter integer
kantor_dokter
varchar(200)
no_hp_dokter
varchar(50)
email_dokter
varchar(30)
status_dokter
enum

Gambar 4 PDM (Physycal Data Model)
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Setelah selesai melakukan perancangan
perangkat lunak maka desain database dan
pembuatan program dapat dilaksanakan.
Adapun struktur dari menu program tersebut
adalah sebagai berikut :

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan form
registrasi pasien yang dapat langsung
mencetak kartu berobat pasien
dengan
mudah.

Gambar 7 Form Registrasi Pasien
Selain itu aplikasi yang dibuat ini juga
dilengkapi dengan form reservasi pasien
yang dirancang agar dapat memberikan
nomor antrian pasien yang tepat sehingga
tidak ada pemberian nomor antrian yang
salah.
Gambar 5 Struktur Menu Program
Aplikasi
Sistem
informasi
pelayanan
kesehatan yang dibuat ini dilengkapi dengan
fasilitas form login agar keamanan data yang
rahasia dapat lebih terjaga.

Gambar 8 Form Reservasi Pasien
Gambar 6 Form Login
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Dan aplikasi juga dilengkapi dengan sistem
back up dan restore untuk keamanan
penyimpanan data apabila komputer atau
aplikasi mengalami masalah atau gangguan.

3)

Teknikal
error

Masih
sering
terjadi

4)

Human
Error

Belum
minimal

5)

Redudansi

Sering
terjadi

6)

Back up

7)

Kecepatan
Pengolahan
data

Pengujian
Setelah dilakukan uji coba
oleh
asisten dokter atau admin maka di peroleh
tingkat perbandingan sebagai berikut :
Tabel 1. Perbandingan Uji Coba Program
No
1)

2)

Kategori
Integritas

Otomatisasi
dan
validasi

Sistem
Sistem
Lama
Baru
Tidak
Ada, sangat
ada, file menunjang
terpisahpisah
Kurang Baik, karena
program di
rancang
sedemikian
rupa
menggunaka
n
messagebox
atau pesan
peringatan
jika
data
yang
dimasukkan
tidak sesuai,
serta
user
authentificat
ion
atau
penggunaan
password
sehingga
tidak semua
orang bisa
mengakses
program
tersebut
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Agak
lambat

Jarang
terjadi,
karena
setiap data
sudah
memiliki
primary key
atau kunci
utama yang
bersifat unik
(tidak sama
dengan
primary key
pada
data
yang lain)
Bisa
diminimalka
n
Tidak terjadi
lagi
Dapat
ditingkatkan
Lebih cepat

Dengan
dibuatnya
Sistem
Informasi
Pelayanan Kesehatan pada Praktik Dokter di
Apotek Perintis ini, maka permasalahan yang
dihadapi oleh pihak yang bersangkutan dapat
terjawab dan terselesaikan. Sehingga mutu
pelayanan menjadi lebih baik dan pekerjaan
yang dihadapi oleh asisten dokter menjadi
lebih cepat dan mudah.
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