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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1

Hasil Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini berada di Klinik Sekar. Tahap awal
yang dilakukan adalah melakukan observasi yaitu wawancara atau
berkomunikasi langsung dengan penanggung jawab Klinik, dengan tujuan
untuk mengumpulkan data dalam membangun sistem informasi Klinik.
Proses komunikasi dilakukan melalui wawancara guna mengetahui sistem
yang digunakan saat ini. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut dapat
diketahui bahwa dalam proses pendataan daftar pasien yang hadir di
Klinik Sekar belum terkomputerisasi dengan baik. Gambar Klinik Sekar
yang proses pengolahan datanya masih di tulis dibuku saja dapat dilihat
pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1 Klinik Sekar Manual
Berdasarkan gambar di atas dapat di lihat bahwa sistem pendaftaran pasien
dan pendataan obat pasien yang dipakai masih manual yaitu hanya dicatat
pada buku saja sehingga

dapat menyebabkan terhambatnya kinerja

manajemen Klinik. Proses penyusunan laporan data pasien serta laporan
data obat untuk pasien juga masih di tulis pada buku saja sehingga dalam
penyusunan laporan untuk diserahkan kepada pemimpin kurang akurat
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sehingga terkadang terjadi duplikat data. Solusi dari permasalahan ini
adalah dengan membuat “Aplikasi Sistem Informasi Klinik Berbasis Web
Pada Klinik Sekar”.
4.1.1 Hasil Studi Kelayakan
Studi kelayakan merupakan Suatu tinjauan pada faktor-faktor
utama yang akan mempengaruhi kemampuan suatu sistem untuk mencapai
tujuan yang di inginkan apakah penerapan aplikasi yang di buat tadi pantas
untuk di release atau tidak. Studi kelayakan aplikasi sistem informasi
Klinik ini terdiri dari angket responden atau sampel. [11]. Sampel itu
sendiri terdiri dari:
a. Responden validasi ahli materi
Pada validasi ahli materi ini peneliti meminta penanggung jawab Klinik
untuk mengevaluasi aplikasi yang telah di buat untuk di terapkan di Klinik
Sekar.
b. Responden validasi ahli media
Pada validasi ahli media ini yang mengisi angket validasi ahli media
adalah Dosen UNISNU Jepara.
c. Responden masyarakat umum sebanyak 20 orang
Pada angket responden ini yang mengisi angket adalah sebagai berikut:
a. Pegawai Klinik Sekar
b. Pasien Klinik Sekar
c. Masyarakat umum
d. Mahasiswa UNISNU Jepara
4.1.2 Hasil analisis sistem yang sedang berjalan
Klinik Sekar merupakan Klinik Pratama atau Klinik kesehatan yang
hanya melayani rawat jalan saja., Klinik ini beralamatkan di Jl. Raya PatiGembong, Desa Wonosekar, RT. 01 RW. 03 Kec Gembong, Pati. Klinik
Sekar ini berdiri tahun 2015 dengan Nomor: Dinkes/449/12/V11/2015.
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Analisis sistem yang sedang berjalan pada Klinik Sekar dapat di lihat pada
gambar berikut:

Gambar 4.2 Analisis sistem yang digunakan Klinik Sekar
Keterangan:
1. Pasien melakukan pendaftaran.
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2. Apabila pasien belum pernah ke Klinik maka akan dibuatkan kartu
pasien baru, apabila sudah pernah ke Klinik maka data pasien tersebut
langsung bisa terdata di sistem aplikasi.
3. Admin memasukan data pasien pada sistem aplikasi.
4. Penanganan pasien dan resep obat.
5. Bag farmasi mencari data obat.
6. Admin mencetak jumplah tagihan yang akan dibayar pasien.
7. Pasien melakukan pembayaran dan menerima kartu berobat
4.2

Pembahasan Hasil Penelitian
Pada tahap pembahasan ini penulis akan membahas tentang hal-hal
apa saja yang berhubungan dengan penerapan aplikasi sistem informasi
Klinik berbasis web pada Klinik Sekar.

4.2.1 Metode Pengembangan Sistem
Pada proses pengembangan sistem yang di pakai dalam penelitian
ini peneliti menggunakan model waterfall. Model waterfall merupakan
model perangkat lunak yang sangat sistematik serta proses dalam
mengembangkan perangkat lunak ini saling berurutan yaitu dimulai dari
tahap:
1. Perencanaan desain yang akan di gunakan
Desain aplikasi yang akan di buat dalam menerapkan aplikasi sistem
informasi Klinik berbasis web ini yang hanya terbatas pada Klinik Sekar
saja.
2. Implementasi ke dalam suatu sistem aplikasi
Tampilan

implementasi

adalah

tahap

yang

dikerjakan

sesudah

perancangan desain selesai dan selanjutnya diimplementasikan ke dalam
bahasa pemograman. implementasi yang disediakan sistem informasi
Klinik Sekar adalah sebagai berikut:
b. Admin
a. Admin dapat mengelola data user yang digunakan untuk masuk ke
aplikasi Sistem Informasi Klinik Sekar
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b. Admin dapat mengelola data dokter dan data jadwal praktek dokter
c. Admin dapat mengelola data pasien dan pendaftran pasien
d. Admin dapat mengelola data poliklinik di Klinik Sekar
e. Admin dapat mengelola laporan kunjungan pasien setiap bulannya.
c. Farmasi
a. Farmasi dapat mengelola daftar stok obat
b. Farmasi dapat mengelola daftar supplier pemasok obat
c. Farmasi dapat mengelola data penjualan obat untuk setiap
bulannya.
3. Instalasi
Pada instalasi penulisan penelitian ini adalah di Klinik Sekar, Klinik ini
berada di desa Wonosekar Kec Gembong Kabupaten Pati.
4. Penyelesaian masalah yang ada
Masalah yang terjadi pada Klinik Sekar adalah sulitnya dalam mengelola
data kunjungan pasien dan data obat, disini penulis membuat aplikasi
sistem informasi klinik yang bertujuan untuk memudahkan dalam
pengelolaan pendaftaran pasien dan pengelolaan data stok obat untuk
setiap bulannya.
5. Pemeliharaan sistem aplikasi
Tahap terahir dalam pengembangan sistem ini adalah memelihara sistem
aplikasi yang sudah di terapkan.
4.2.2 Kebutuhan Penelitian
Adapun yang dibutuhkan peneliti dalam menciptakan aplikasi sistem
informasi Klinik berbasis web ini adalah sebagai berikut:
1) Perangkat Keras
Perangkat keras yang dipakai untuk mengembangkan aplikasi
adalah sebagai berikut:
a. Smartphone Samsung J5 2016
b. Laptop Asus core i3 A455L

ini
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2) Perangkat Lunak
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam membuat aplikasi ini
adalah sebagai berikut:
a. Codeigniter
b. Sublime
c. Harviacode
d. Sistem Operasi “Windows 10 Ultimate”64Bit
e. Xampp
f. PHPMyAdmin
4.2.3 Gambaran Objek Penelitian
Klinik Sekar, alasan Klinik ini diberi nama Klinik Sekar karena
Klinik ini berada didesa wonesakar. Lebih tepatnya Klinik ini
beralamatkan di Jl. Raya Pati-Gembong, Desa Wonosekar, RT. 01 RW. 03
Kec Gembong, Pati. Berikut ini merupakan Visi Misi Klinik Sekar:
1) Visi Klinik Sekar
Menjadi Klinik Pratama yang terbaik di Kecamatan Gembong yang
memberi pelayanan yang berkuwalitas dan professional.
2) Misi Klinik Sekar
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang
bermutu dengan biaya yang terjangkau.
b. Mengutamakan kepercayaan dan kepuasan pasien dengan memberikan
pelayanan kesehatan yang terbaik.
c. Melaksakan pekerjaan dalam tim yang professional,inovatif,berdedikasi
tinggi dan terpercaya.

4.3 Unified Modeling Language ( UML )
4.3.1 Use Case Diagram
Use Case ini menggambarkan aktor-aktor yang akan menjalankan sistem
yang akan dibangun pada sebuah aplikasi [13]. Use Case Diagram dari
Sistem Informasi Klinik Sekar adalah sebagai berikut:
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1) Use Case Sistem yang sedang berjalan

Gambar 4.3 Use Case Diagram Sistem Rawat Jalan
Keterangan:
a) 1 ( satu) sistem yang mencakup seluruh kegiatan sistem informasi Klinik
Sekar
b) 3 ( dua ) actor yang melakukan kegiatan diantaranya:
-

Loket

: pendaftaran pasien
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-

Admin

: pengelola data pasien, data dokter dan laporan kunjungan

pasien
-

Apoteker : pengelola data obat

2) Use Case Diagram Admin

Gambar 4.4 Use Case Diagram Admin
Keterangan:
a) Admin melakukan login untuk masuk ke sistem
b) Admin dapat mengelola data user guna untuk melakukan login
c) Admin dapat mengelola data pasien, data dokter, daftar poli klinik, jadwal
praktek dokter dan laporan kunjungan pasien di setiap bulannya.
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3) Use Case Diagram Farmasi

Gambar 4.5 Use Case Diagram Farmasi
Keterangan:
a) Bag farmasi login untuk masuk ke sistem
b) Bag farmasi mengelola:
-

data obat

-

data supplier obat

-

data penjualan obat, dan laporan obat
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4.3.2 Activity Diagram
Activity diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan alir
aktivitas sebuah sistem yang sedang dirancang [13]. Activity diagram
Klinik Sekar adalah sebagai berikut:
a. Activity Diagram Login

Gambar 4.6 Activity Diagram Login
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Keterangan :
a. Admin mulai login pada sistem informasi Klinik Sekar
b. Admin memasukan username dan password
c. Login berhasil maka akan tampil form utama aplikasi sistem informasi
Klinik Sekar

b. Activity Diagram Kelola Pendaftaran Pasien

Gambar 4.7 Activity Diagram Pendaftaran Pasien
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Keterangan:
a. Admin login dan menampilkan halaman utama aplikasi
b. Klik menu data pasien
c. Input data pasien yang datang ke Klinik Sekar
d. Simpan

c. Activity Diagram Kelola Data Obat Pasien

Gambar 4.8 Diagram Activity Kelola Data Obat
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Keterangan:
a. Apoteker login, apabila login salah maka akan kembali ke menu login
b. apabila login berhasil maka masuk ke halaman utama
c. Klik menu data obat pasien
d. Input data obat pasien
e. Simpan
d. Activity Diagram Laporan Pasien

Gambar 4.9 Activity Diagram Laporan Pasien
Keterangan :
a. Login ke form utama laporan pasien
b. Input laporan pasien yang datang ke Klinik Sekar
c. Cetak laporan
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4.3.3 Sequence Diagram
Sequence diagram ini dipakai untuk menceritakan sebuah sifat pada
skenario yang menunjukan pesan dari satu object ke object yang lain.
Sequence diagram pada Klinik Sekar adalah sebagai berikut:
a. Sequence diagram login

Gambar 4.10 Sequence diagram login
Keterangan:
1. Admin rawat jalan mendaftar dengan memasukkan username dan
password.
2. Validasi username dan password
3. Jika username serta password tidak benar maka akan kembali ke
halaman login
4. Jika benar maka login berhasil dan akan masuk ke aplikasi menu
utama.
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b. Sequence diagram pendaftaran pasien

Gambar 4.11 Sequence diagram pendaftaran pasien
Keterangan:
1. Validasi username dan password
2. jika salah maka akan kembali ke halaman login
3. Jika username dan password benar maka admin berhasil login ke
halaman form pendaftaran pasien
4. Mengelola data pendaftaran pasien
5. Simpan
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c. Sequence diagram mengelola daftar Poliklinik

Gambar 4.12 Sequence diagram mengolah daftar PoliKlinik
Keterangan:
1. Admin memilih menu daftar poli klinik
2. Input daftar poli klinik, apabila ada kesalahan dalam input data poli
klinik admin dapat mengedit dan menghapus data tersebut
3. Input data poli klinik berhasil di tambahkan
4. Simpan
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d. Sequence Diagram Mengelola Data Dokter

Gambar 4.13 Sequence diagram data dokter praktek
Keterangan:
1. Admin pilih memilih menu data dokter
2. Input daftar data dokter praktek, Pada penginputan data dokter apabila
terjadi kesalahan maka admin bisa mengedit dan menghapus data
tersebut
3. Berhasil menambahkan data dokter praktek
4. Simpan
5. Apabila admin ingin mencari data dokter maka tekan tombol search
6. pada halaman daftar dokter
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e. Sequence diagram data obat

Gambar 4.14 Sequence diagram mengelola data obat

Keterangan:
1. Apoteker login mengisi username dan password
2. Validasi username dan password
3. Jika username dan password tidak benar maka akan kembali ke
halaman login, jika benar maka login berhasil dan masuk ke
halaman menu obat
4. Mengelola data obat pasien
5. Simpan
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f. Sequence Diagram LogOut

Gambar 4.15 Sequence diagram LogOut
Keterangan:
1. Pilih menu LogOut pada aplikasi maka akan keluar ke sistem
2. Login, apabila ingin masuk lagi ke sistem aplikasi

4.3.4 Class Diagram
Class Diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas yang saling
berhubungan pada suatu sistem. Dan akan memberikan output gambaran
sistem yang statis [14]. Adapun class diagram Klinik Sekar adalah sebagai
berikut:
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Gambar 4.16 Class Diagram Klinik Sekar
4.3.5 Struktur Database
Tujuan dari perancangan basis data ini untuk mempermudah perancangan
basis data pada penerapan aplikasi sistem informasi Klinik berbasis web
pada Klinik Sekar
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4.1 Tabel User
Nama Field

Type

Panjang

Keterangan

Id_users

Integer

11

Primary key

Full_name

Varchar

50

Full name

Email

Varchar

50

Email

Password

Varchar

50

Password

Is_aktif

Enum

(‘y’, ‘n’)

Is aktif

4.2 Tabel Data Pasien

Nama Field
No_rekmed
Nama_pasien
Jenis_kelamin
Golongan_darah
Tempat_lahir
Tanggal_lahir
Nama_ibu
Alamat
Id_agama
Status_menikah

Type
Varchar
Varchar
Enum
Varchar
Varchar
Date
Varchar
Text
Int
Varchar

Panjang
10
30
(‘L’,’P’)
3
30
30
11
30

Keterangan
Primary Key
Nama pasien
Jenis pasien
Golongan darah
Tempat lahir
Tanggal
Nama ibu
Alamat
Agama
Status

No_hp

Varchar

15

No hp

4.3 Tabel Pendaftaran Pasien
Nama Field

Type

Panjang

Keterangan

No_registrasi

Varchar

10

No reg

No_rawat

Varchar

18

Primary Key

No_rekmed

Varchar

6

No rekmed

Cara_masuk

Varchar

30

Cara masuk klinik

Tanggal_daftar

Date

-

Tanggal pendaftran

Kode_dokter

Int

11

Primary Key

50

Nama poli

Varchar

(‘umum’,’
gigi’)
15

Hubungan_pnjwb

Varchar

20

Hubungan dg pnjwb

Alamat

Varchar

20

Alamat pasien

Id_jenis_ bayar

Int

11

Jenis pembayaran

Keterangan

Text

-

Keterangan

Nama_poli

Enum

Nama_pngng_jwab

Nama penagungjwb

4.4 Tabel Data Dokter
Nama Field

Type

Panjang

Keterangan

Kode_dokter

Varchar

20

Nama_dokter

Varchar

30

Jenis_kelamin

Enum

(‘L’,’P’)

Tempat_lahir

Varchar

30

Tanggal_lahir

Date

-

Primary
key
Nama
dokter
Jenis
kelamin
Tempat
Lahir
Tanggal

Id_agama

Int

11

Agama

Alamat_tinggal

Text

-

Alamat

No_hp

Varchar

13

No Hp

Id_Spesialis

Int

11

No_izin_praktek

Varchar

20

Alumni

Varchar

40

Spesialis
poli
Nomer izin
praktek
Lulusan

4.5 Tabel Jadwal Praktek Dokter
Nama Field
Id_jadwal
Kode_dokter
Hari
Jam_mulai
Jam_selesai
Id_poliklinik

Type
Int
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Int

Panjang
11
20
13
13
13
11

Keterangan
Primary Key
Kode dokter
Hari praktek
Jam praktek
Jam selesai
Id poliklinik
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4.1 Tabel Poli
Nama Field

Type

Panjang

Keterangan

Id_poli

Int

11

Nama_poli

Varchar

40

Primary
Key
Nama poli

4.2 Tabel Tindakan Pasien
Nama Field

Type

Panjang

Keterangan

Id_riwayat_tindakan Int

11

Primary Key

Kode_tindakan

Varchar

6

Kode tindakan

No_rawat

Varchar

18

Nomer rawat

Hasil_priksa

Varchar

100

Hasil pemeriksaan

Perkembangan

Varchar

100

Perkembangan

Tanggal

Datetime

-

Tanggal

4.3 Tabel Data Obat
Nama Field

Type

Panjang

Keterangan

Kode_obat

Varchar

6

Primary key

Nama_barang

Varchar

50

Nama obat

Id_kategori_barang

Int

11

Id_satuan_barang

Int

11

Kategori
Obat
Satuan obat

Harga

Int

11

Harga obat
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4.4 Tabel Supplier Obat
Nama Field

Type

Panjang

Keterangan

Kode_supplier

Varchar

6

Primary Key

Nama_supplier Varchar

30

Nama supplier

Alamat

Text

-

Alamat supplier

No_telephon

Varchar

15

No telphon

4.5 Tabel Pemberian Obat
Nama Field
Id_riwayat
No_rawat
Tanggal
Kode_barang
Jumplah

Type
Int
Varchar
Date
Varchar
Int

Panjang
11
18
16
11

Keterangan
Primary Key
No rawat
Tanggal
Kode barang
Jumplah

4.6 Tabel Penjualan Obat
Nama Field

Type

Panjang

Keterangan

Id_Penjualan

Int

11

Primary Key

Kode_Barang

Int

11

Kode barang

Qty

Int

11

Jumplah

No_faktur

Varchar

8

Nomer faktur

4.4 Data Flow Diagram ( DFD )
Data Flow Diagram menggambarkan aliran data pada sistem Klinik Sekar
yang akan di buat menggunakan DFD [15].
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a) Context Diagram ( CD )
Context diagram ini digunakan untuk menampilkan serta menggambarkan
hubungan antar entitas yang ada pada suatu sistem.

Gambar 4.17 Context Diagram Klinik Sekar

Keterangan:
a) Admin

menginput

data

pasien,pendaftaran

pasien,input

data

dokter,jadwal dokter,poliklinik untuk di input di Sistem informasi
Klinik.
b) Dokter menuis detail pasien yang telah di periksa dan memberikan
resep obat
c) Bagian farmasi menginput data obat,data supplier dan laporan data
obat untuk setiap bulannya
d) Pembayaran di kasir obat

e) DFD level 0
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Gambar 4.18 DFD Level 0
f) DFD level 1

Gambar 4.19 DFD Level 1
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4.5

Gambaran Aplikasi ( Desain Interface )
1) Tampilan Login

Gambar 4.20 Gambaran Aplikasi Login
Keterangan :
a. From login digunakan untuk masuk ke aplikasi sistem informasi Klinik
Sekar
b. Apabila login berhasil maka akan masuk ke aplikasi sistem informasi
Klinik,
c. Jika gagal maka akan ada peringatan jika login yang dilakukan salah

2) Halaman Profile Klinik
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Gambar 4.21 Gambaran Aplikasi Profile Klinik
Keterangan:
a. Profile klinik ini dapat digunakan untuk mengisi Provinsi Klinik
b. Mengisi No telpon Klinik yang bisa di hubungi
c. Mengupload logo Klinik
3) Halaman Data User
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Gambar 4.22 Gambaran Aplikasi User
Keterangan:
a. Form user digunakan untuk bisa masuk ke aplikasi
b. Setiap masuk ke aplikasi diharuskan memasukkan email dan password
user.
c. Pada user di aplikasi sistem informasi ini ada dua alamat user yang di
pakai yaitu user admin dan user untuk bagian farmasi
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4) Halaman Input Data Pasien

Gambar 4.23 Gambaran Aplikasi Data Pasien
Keterangan:
a. Form input data pasien merupakan form yang digunakan untuk
mendata daftar data diri pasien yang datang berobat.
b. Pada Form ini data yang di kelola bisa di rubah dan di hapus datanya
apabila terjadi kesalahan
c. Pada data pasien ini data yang di simpan dapat di export dalam bentuk
microsoft word dan dalam bentuk microsoft excel
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5) Halaman Pendaftaran Pasien

Gambar 4.24 Gambaran aplikasi pendaftaran pasien
Keterangan:
a. Halaman pendaftran ini digunakan untuk mendaftar pasien yang datang
berobat ke Klinik Sekar.
b. Pendaftaran pasien ini no rekam medisnya di ambil langsung dari from
data pasien, jadi disni apabila no rekam medis nya di masukkan maka
otomatis nama pasien tersebut akan keluar
c. Data pasien pada pendaftaran pasien ini juga akan otomatis masuk ke
halaman laporan kunjungan pasien untuk setiap bulannya.
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6) Halaman Data Dokter

Gambar 4.25 Gambaran aplikasi data dokter
Keterangan:
a. Klik pada form tambah data maka form untuk mengisi daftar data
dokter akan keluar.
b. Pada form search disini digunakan untuk mencari data dokter yang
bekerja di Klinik Sekar
c. Pada icon export ke word disini data dokter yang sudah di input dan di
simpan dapat di ubah dalam bentuk word.
d. Pada icon export excel disini data dokter yang sudah di input dan di
simpan dapat di ubah dalam bentuk microsoft excel.
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7) Halaman Data Obat

Gambar 4.26 Gambaran aplikasi data obat
Keterangan:
a. From data obat digunakan untuk mendata semua obat pasien.
b. Kode barang dipakai untuk mengisi kode obat
c. Nama barang digunakan untuk mengisi nama obat
d. Katagori disini untuk memasukkan nama obat untuk di konsumsi pada
penyakit apa
e. Satuan disini merupakan satuan obat, biasanya obat terdiri dari obat
dalam bentuk kapsul, bentuk strip, tablet dan dalam bentuk botol.
f. Pada form search disini digunakan untuk mencari data obat yang di
digunakan untuk pasien di Klinik Sekar
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8) Halaman Supplier Obat

Gambar 4.27 Gambaran Aplikasi Data Supplier
Keterangan:
a. Halaman supplier ini digunakan untuk mendata daftar supplier yang
memberi stok obat ke Klinik Sekar
b. Kode supllier digunakan untuk mengisi kode pemasok obat
c. Nama supplier merupakan nama pemasok obat yang memberi pasokan
obat untuk Klinik Sekar
d. Alamat dan No telephon digunakan untuk mengisi alamat dan nomer
yang bisa di hubungi guna memudahkan pengelola Klinik apabila akan
menghubungi supplier jika stok obat pada Klinik Sekar Habis

63

9) Halaman Penjualan Obat

Gambar 4.28 Gambaran Aplikasi Penjualan Obat
Keterangan:
a. Halaman penjualan obat ini digunakan untuk mengelola data penjualan
obat pada Klinik Sekar
b. Pada form nomer faktur ini digunakan untuk mengisi nomer faktur
obat
c. Tanggal digunakan untuk mengisi tanggal obat dijual atau keluar
d. Cari barang di pakai untuk mencari data obat yang dibutuhkan
e. Add barang di klik apabila ingin menambahkan data obat yang telah
terjual lalu klik simpan untuk menyimpan data obat
f. Pada form daftar obat alkes disini akan muncul obat-obat yang telah
terjual dan form ini akan otomatis masuk ke laporan obat untuk setiap
bulannya.
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10) Halaman Laporan Pasien

Gambar 4.29 Gambaran Aplikasi Laporan Pasien
Keterangan:
a. Halaman laporan ini digunakan untuk mendata pasien yang datang
disetiap bulannya.
b. Pada form riwayat tindakan disini digunakan untuk menginput
tindakan yang diberikan kepada pasien
c. Setelah tindakan selesai maka ke form input obat yang dipakai untuk
mengisi obat yang akan diminum oleh pasien
d. Pada form pemeriksaan merupakan pemeriksaan apa yang dilakukan
untuk pasien
e. Cetak laporan ini digunakan untuk mencetak dlaporan data pasien
secara keseluruhan.

65

4.6

Implementasi Antarmuka Program
Tampilan implementasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah
perancangan selesai dan selanjutnya diimplementasikan ke dalam bahasa
pemograman [12].
Implementasi antarmuka Klinik Sekar adalah sebagai berikut:
1) Tampilan Login
Berikut ini adalah dimana seorang admin dan bagian farmasi Klinik
Sekar melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi
sistem informasi Klinik Sekar.

Gambar 4.30 Login Aplikasi Klinik Sekar
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2) Halaman User / Admin
Halaman yang digunakan untuk mengisi,menghapus serta mengubah
data user.

Gambar 4.31 User Klinik Sekar
3) Halaman Data Pasien
Pada Halaman ini seorang admin akan mengisi seluruh data pasien
yang

datang

ke

Klinik

Sekar,

dimana

admin

dapat

menghapus,menambah,mengedit dan melihat data pasien.

Gambar 4.32 Data Pasien Klinik Sekar
4) Halaman Pendaftaran Pasien
Halaman ini ditampilkan setelah data pasien sudah terisi di form data
pasien sebelumnya. Kita tinggal mengisi nomer rekam medis maka
data pasien akan muncul sendiri secara otomatis.
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Gambar 4.33 Pendaftaran Pasien
5) Halaman Data Dokter
Pada halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengisi
data dokter yang bekerja di Klinik Sekar.

Gambar 4.34 Data Dokter
6) Halaman Jadwal Praktek Dokter
Halaman jadwal praktek dokter ini admin dapat mengelola jadwal
kerja dokter, dimana admin bisa menambah, mengubah serta
menghapus jadwal praktek dokter.
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Gambar 4.35 Jadwal Praktek Dokter
7) Halaman Daftar PoliKlinik
Pada halaman Daftar poli, admin akan mengisi daftar PoliKlinik, jika
selesai menginput admin klik tombol simpan agar data poli dapat
tersimpan dalam database.

Gambar 4.36 Daftar PoliKlinik
8) Halaman Tindakan Pasien
Halaman ini digunakan untuk mengelola data tindakan pasien yang
akan di tampilkan pada halaman laporan kunjungan pasien.
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Gambar 4.37 Tindakan Pasien
9) Halaman Data Obat
Pada halaman ini digunakan untuk mengelola data stok obat pada
Klinik Sekar, Apabila sudah selesai mengisi form data obat maka klik
create agar data yang sudah di tulis bisa tersimpan di dalam database.

Gambar 4.38 Data Obat
10) Halaman Data Supplier
Halaman ini digunakan untuk mendata supplier obat yang memberi
pasokan obat ke Klinik Sekar, di dalam form data supplier ini bagian
farmasi dapat mengisi, mengedit serta menghapus nama supplier,
alamat dan no telphon supplier.
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Gambar 4.39 Data Supplier
11) Halaman Laporan Data Pasien
Pada halaman laporan ini data pasien akan muncul secara otomatis dari
form pendaftran pasien, menu laporan ini berisi input tindakan, input
obat, pemeriksaan serta cetak laporan data pasien.

Gambar 4.40 Laporan Data Pasien
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12) Halaman Cetak Laporan Pasien

Gambar 4.41 Cetak Laporan Pasien
13) Halaman Laporan Data Obat
Halaman laporan data obat ini apabila no faktur penjualan obat di isi
maka akan otomatis data obat keluar di form bawahnya. Dan langsung
bisa masuk ke form laporan penjualan obat

Gambar 4.42 Laporan Obat
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4.7

Testing
Tahapan testing pada fase construction menggunakan black box testing
dengan menajalankan skenario-skenario pengujian.Pengujian ini dilakukan
untuk mengetahui letak kesalahan (error) pada sistem informasi [10].
Tabel 4.12 Black Box Testing Desain
No

Skenario
Pengujian
Login
User

Data
masukan
Username
dan
Pasword

2

Kelola
Menu
User

Email
dan
Pasword

3

Create
Data

Data
yang
ingin di
tulis

4

Update
Data

Data
yang
ingin di
edit

1

Hasil yang
diharapkan
Pada saat
memasukkan
username
dan
password
berhasil
maka akan
masuk ke
sistem
aplikasi
klinik
Pada saat
menekan
tombol menu
user maka
admin bisa
mengelola
data user
yang akan
masuk ke
aplikasi
Pada saat
menekan
icon create,
sistem akan
menampilkan
form untuk
menulis data
yang
diingikan
Pada saat
menekan
icon update,
sistem akan
menampilkan

Hasil
Pengujian
Pengelola
klinik
pratama
sekar
dengan
mudah
masuk ke
aplikasi

Kesimpulan

Data User
berhasil di
tambahkan
ke database

Valid

Valid

Data
Valid
berhasil
ditambahkan
ke database

Terjadi
perubahan
data pada
database

Valid
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5

Delete
Data

-

6

Cetak
Laporan

-

7

LogOut

-

form dan
tekan tombol
save sistem
akan
menyimpan
perubahan
Pada saat
menekan
icon delete,
user akan
terhapus
Pada saat
menekan
icon cetak
pada data
yang dipilih
akan
menampilkan
halaman pdf
untuk dicetak
Pada saat
menekan
tombol
keluar, user
kembali ke
halaman
utama

Data yang
terhapus
tidak
tersimpan
lagi
Dapat
mencetak
laporan data
setiap bulan
nya

Valid

User
berhasil
keluar dari
sistem dan
ke halaman
utama

Valid

Valid

Berdasarkan hasil pengujian black box testing pada fase construction,
semua fungsi pada sistem informasi klinik berbasis web pada Klnik Sekar
dari pengujian skenario-skenario berjalan sesuai harapan. Jadi kesimpulan
yang didapatkan dari pengujian tersebut adalah aplikasi sistem informasi
klinik berbasis web ini sudah sesuai dengan yang diharapkan.
4.8

End of transition phase
End of transition phase merupakan tahap pada saat software sudah siap
untuk di release. Namun sebelum fase terakhir ini, perlu dilakukan validasi
guna mengukur tingkat kelayakan sistem informasi. Validasi dilakukan
dengan validasi ahli dan angket responden [11].
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1) Validasi Ahli
a. Ahli Materi
Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran dan
pendapat untuk melakukan revisi dalam penerapan aplikasi sistem
informasi klinik berbasis web pada Klinik Sekar sebagai berikut:
Tabel 4.13 Hasil Penilaian Ahli Materi

No

Indikator

Nilai

1

Penerapan aplikasi sistem informasi klinik ini
sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan

3

2

Penerapan aplikasi sistem informasi klinik ini
mudah di gunakan

3

3

Kejelasan penyampaian sistem informasi

2

4

Fungsi login berjalan lancar

3

5

Fungsi create,update,delete berjalan dengan
baik

3

6

Teks dapat terbaca dengan baik

2

7

Fungsi tombol sudah sesuai dengan perintah

3

8

Bahasa yang yang digunakan mudah di
mengerti
Skor Total

3
22

b. Ahli Media
Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah mengumpulkan saran dan
pendapat untuk melakukan revisi pada penerapan aplikasi sistem informasi
klinik berbasis web pada Klinik Sekar sebagai berikut:
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Tabel 4.14 Hasil Penilaian Ahli Media

No

Indikator

Nilai

1

Kemudahan alur sistem informasi melalui
penggunaan bahasa

3

2

Kesesuaian menu aplikasi dengan materi

3

3

Kejelasan uraian materi sistem informasi klinik

3

4

Teks yang ditampilkan dapat terbaca dengan jelas

3

5

Data yang diinputkan sesuai dengan tampilan

3

6

Proporsional layout (tata letak text dan gambar)

2

7

Kesesuaian pemilihan huruf dan jenis huruf

3

8

Kecepatan pemrosesan perintah

3

9

Sistem informasi klinik mudah digunakan dan
sederhana dalam pengoperasian

3

10

Perintah menu create,update,edit,delete berfungsi
dengan baik

3

Total Skor

29

Tabel 4.15 Penilaian Kelayakan Berdasarkan Persentase
Kriteria
Persentase
Sangat Layak
75% - 100 %
Layak
50% - 75%
Cukup Layak
25% - 50%
Kurang Layak
1% - 25%
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Tabel 4.16 Validasi Ahli
No

Ahli
Materi

Instru
Men
8

Skor
ideal
24

Skor
Ahli
22

Persenta
se
91,6 %

1.
2.

Media

10

30

29

96,7%

Kriteria
Sangat
Layak
Sangat
Layak

Ket
Ahli
-

c. Hasil Angket Responden
Penilaian sistem informasi klinik juga dilakukan dengan menyebar angket
yang berisi 10 butir pertanyaan kombinasi kepada 20 responden, berikut
hasil rekapitulasi nilai sesuai dengan pertanyaan:
Tabel 4.17 Skor Penilaian Responden

No

Pernyataan

Nilai

1

Apakah Anda setuju apabila pada klinik pratama
sekar diterapkan aplikasi sistem informasi klinik
berbasis web?

98

2

Sistem informasi klinik ini akan mempermudah
pengelola klinik dalam pendataan pasien

98

3

Sistem informasi klinik ini akan mempermudah
apoteker dalam mengelola stok obat yang ada di
klinik pratama sekar

98

4

Bahasa dan kalimat yang digunakan dalam sistem
informasi klinik pratama sekar mudah untuk
dipahami

90

5

Penggunaan font, ukuran huruf, dalam sistem
informasi klinik terlihat jelas

98

6

Sistem menyajikan informasi dengan cepat, akurat,
dan informasi yang ditampilkan memudahkan
dalam pencarian data

100

7

Tampilan menu pada sistem informasi klinik
pratama sekar ini tata letaknya sangat mudah

98
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dipahami
Menu yang ditampilkan sesuai dengan output yang
diinginkan

8
9

10

Sistem informasi klinik ini akan mempermudah
admin dalam menulis laporan kunjungan pasien
setiap bulannya
Apakah fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut
berfungsi dengan baik dan mudah digunakan?

100
100

98

Skor Total
978

Tabel 4.18 Hasil Penilaian Responden
No Jumplah
Instrumen Skor Skor Persentase Kriteria Ket
Responden
ideal Total
1. 20
10
1000 978
97,8%
Sangat
Layak
Berdasarkan hasil validasi dan hasil angket responden, sistem
informasi klinik berbasis web pada Klinik Sekar mendapatkan kriteria “
Sangat Layak”. Pada validasi ahli materi mendapatkan nilai persentase
91,6% jadi nilai tersebut mendapatkan kriteria “Sangat Layak”.

Pada

validasi ahli media juga mendapatkan nilai persentase 96,7 % jadi nilai
tersebut mendapatkan kriteria “Sangat Lyak”. Jadi hasil validasi tersebut
menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi klinik berbasis web pada
Klinik Sekar “Sangat Layak” untuk di release.

