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Klinik siti aminah memiliki prosedur sistem yang sedikit berbeda dengan 

beberapa badan pelayanan kesehatan lain. Hal ini diakibatkan karena sistem yang 

dijalankan masih tergolong manual. Manual disini mempunyai arti bahwa belum 

adanya sebuah sistem yang mampu mengelola data-data dan laporan yang 

diselesaikan antar bagian secara otomatis.  

Kerja praktek ini dilakukan selama 160 jam dengan pembagian waktu 

dalam satu minggu 5 hari dan masing-masing hari 8 jam. Dalam kerja praktek ini, 

diharuskan menemukan permasalahan yang ada, mempelajari serta memberikan 

solusi bagi masalah yang timbul.  

Permasalahan yang ada pada klinik siti aminah adalah proses transaksi 

masih dilakukan secara manual baik dari segi proses pendaftaran, pemeriksaan, 

pembayaran maupun pelaporan data. Sistem yang sedang berjalan saat ini, di 

temukan kekurangan yaitu pencarian dan pelaporan data yang belum akurat serta 

dokumentasi dari masing-masing dokumen yang sering hilang (tidak tersimpan). 

Hal ini berakibat pada banyaknya dokumen yang hilang karena 

penyimpanan dokumennya hanya secara fisik saja. Kekurangan lain yang kerap 

kali  terjadi pada klinik siti aminah adalah tidak akuratnya pencarian data dan 

pelaporan yang dilakukan. Mengacu pada permasalahan yang ada, klinik siti 

aminah membutuhkan sistem pelayanan yang terkomputerisasi agar lebih efektif 

dan efisien. 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah 

yaitu: 

a. Menganalisa sistem 

b. Mendesain sistem 

c. Mengimplementasikan sistem 

d. Pembahasan terhadap hasil implementasi sistem. 

Keempat langkah tersebut, dilakukan agar dapat menemukan solusi dari 

permasalahan yang ada. Lebih jelasnya dipaparkan pada sub bab dibawah ini. 

 
4.1  Menganalisa Sistem 

Menganalisa sistem merupakan langkah awal dalam membuat sistem 

baru. Langkah pertama adalah melakukan wawancara. Wawancara dilakukan oleh 

satu orang dengan penanggung jawab administrasi. penanggung jawab 

administrasi memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran, pemeriksaan, 

pemberian resep dan pembayaran biaya tindakan.  

Penanggung jawab administrasi menunjukkan dokumen input output 

yang ada pada saat itu, seperti dokumen pendaftaran, kartu pasien, dokumen 

rekam medis, dokumen resep, bukti pembayaran pemmeriksaan. Dengan adanya 

dokumen tersebut, penganalisa mencatat item-item yang terdapat di dalamnya. Ini 

sangat berguna dalam pembuatan struktur tabel selanjutnya. Hasil dari wawancara 

dengan bagian asisten manajer, digambarkan oleh penganalisa melalui dokumen 

flow lama. 

Penganalisa mendapatkan beberapa permasalahan yang dapat diambil 

melalui dokumen flow lama. Permasalahan tersebut antara lain, proses 

pendaftaran yang masih manual. Pengarsipan atau penyimpanan dokumen-
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dokumen yang belum teratasi dengan baik. Prosedur yang dilakukan cukup 

banyak, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. 

 
4.1.1  Proses Pendaftaran 

Dalam proses pendaftaran ini dijelaskan bahwa pasien dibagi menjadi 2 

yaitu pasien umum dan pasien asuransi. Pasien asuransi harus melengkapi 

dokumen prasyarat ke bagian asuransi untuk mendapatkan surat jaminan 

pelayanan. Pasien asuransi harus menyerahkan surat jaminan pelayanan ke bagian 

pendaftaran agar bebas dari biaya pemeriksaan. 

Pada bagian pendaftaran akan melakukan pengecekan terhadap status 

pasien dan jenis pasien berdasarkan data surat jaminan pelayanan. Apabila pasien 

tergolong pasien baru, maka petugas pendaftaran akan membuatkan kartu pasien 

dan dokumen rekam medis berdasarkan data pasien tersebut. Sedangkan untuk 

pasien lama pendaftaran akan mencari dokumen rekam medis sesuai data pasien. 

Pasien umum ataupun pasien asuransi akan didaftar sesuai poli yang dituju oleh 

pasien berdasarkan umur pasien jika umur pasien dibawah 7 tahun maka akan 

didaftar ke poli anak, jika umur pasien diatas 7 tahun maka pasien akan didaftar 

ke poli umum, sedangkan poli gigi untuk semua umur. Dokumen rekam medis 

akan diserahakan oleh petugas pendaftaran kepada pasien, selanjutnya pasien akan 

menyerahkannya ke poli yang dituju. 

Dalam proses pendaftaran pasien sama sekali tidak dikenakan biaya 

pendaftaran. Setiap harinya pada akhir pelayanan pengunjung, petugas 

pendaftaran akan membuat laporan kunjungan yang nantinya diberikan kepada 

kepala klinik. Adapun gambar dokumen flow pendaftaran dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. Dimana gambar tersebut menjelaskan alur proses pendaftaran. 
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Gambar 4.1. Dokumen Flow Proses Pendaftaran 

 
4.1.2  Proses Pemeriksaan 

Proses pemeriksaan adalah proses dimana pasien mendapatkan 

penanganan medis oleh dokter. Proses pemeriksaan dimulai dari penata jasa yaitu 

suster atau asisten dokter, memanggil pasien sesuai dokumen rekam medis yang 

berada di poli. Dokter akan menuliskan hasil diagnosa pada dokumen rekam 
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medis, setelah melakukan pemeriksaan kepada pasien. Tugas penata jasa disini 

yaitu mencatat tindakan-tindakan dokter yang akan diberikan kepada pasien, 

karena hal tersebut akan mempengaruhi berapa biaya pemeriksaan. Pasien akan 

mendapatkan pelayanan tindakan medis jika pasien dapat menunjukkan bukti 

pembayaran biaya tindakan medis. 

Setiap harinya penata jasa akan membuat laporan mengenai data 

kesehatan pasien yang berkunjung. Adapun gambar dokumen flow pemeriksaan 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Dokumen Flow Proses Pemeriksaan 
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4.1.3  Proses Pembayaran 

Pembayaran dibagi menjadi 2 sesuai dengan jenis pasien yaitu pasien 

umum dan pasien asuransi. Pasien umum wajib melunasi semua biaya 

pemeriksaan. Sedangkan pasien asuransi tidak ada kewajiban membayar biaya-

biaya tersebut, karena biaya tersebut akan dicatat sebagai piutang dan nantinya 

akan dibayar sepenuhnya oleh pihak asuransi. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk 

biaya obat karena biaya yang dilakukan hanya pembayaran untuk biaya 

pemeriksaan dan tindakan. Pembayaran langsung kepada oleh dokter yang 

bersangkutan, karena tidak ada bagian kasir. 

 

Gambar 4.3. Dokumen Flow Pembayaran 
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Setelah proses pembayaran dilakukan, pasien umum akan mendapatkan 

bukti pembayaran berwarna merah dan putih sebagai bukti pasien telah melunasi 

biaya pemeriksaan. Sedangkan pasien asuransi mendapatkan bukti pembayaran 

berwarna merah dan kuning sebagai bukti bahwa klinik memiliki piutang atas 

biaya pasien tersebut. Setelah proses pembayaran selesai maka pasien mendapat 

resep. Jika proses pelayanan pembayaran berakhir maka asisten dokter akan 

membuat laporan pendapatan dan laporan piutang yang nantinya akan diserahkan 

ke kepala klinik. Adapun gambar dokumen flow pembayaran dapat dilihat pada 

Gambar 4.3 diatas. 

 
4.2  Mendesain Sistem 

Desain sistem merupakan tahap pengembangan setelah analisis sistem 

dilakukan. Desain sistem dilakukan oleh satu orang. Penganalisa merancang 

sistem flow, Context Diagram, Hierarchy Input Output (HIPO), Data Flow 

Diagram (DFD), Entity Relational Diagram (ERD), struktur tabel, dan mendesain 

input output untuk dibuat aplikasi selanjutnya.  

Sistem flow dibuat dengan mengembangkan dokumen flow lama. Proses 

tersebut juga membutuhkan database yang tepat untuk penyimpanan data. Tabel 

yang dibuat adalah tabel Obat, tabel Pegawai, tabel Pasien, tabel Pembayaran, 

tabel Pendaftaran, tabel Penyakit, tabel Poli, tabel Rekam Medis, tabel Resep, 

tabel Tindakan, tabel Detil Rekam Medis, dan tabel Detil Resep. 

Pekerjaan selanjutnya adalah membuat Context Diagram. External Entity 

dan proses-proses yang terjadi pada Context Diagram didapat dari sistem flow 

yang telah dibuat. Pendesain kemudian menyusun secara lengkap masing-masing 

proses beserta file-file yang dibutuhkan pada DFD. Context Diagram yang telah 
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dibuat, digunakan sebagai acuan pembuatan HIPO. File yang terdapat pada DFD 

digunakan sebagai acuan membuat ERD dan struktur tabel. 

Pendesain input output membuat input data pasien, data obat, data 

tindakan, data poli, data pegawai dan data penyakit. Sedangkan outputnya dalah 

kartu pasien, resep, bukti pembayaran, laporan data kunjungan, laporan kesehatan 

pasien, laporan 10 besar penyakit dan laporan pendaptan. 

 
4.2.1  Sistem flow Pendaftaran 

 

Gambar 4.4. Sistem flow Pendaftaran 
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Gambar 4.4 adalah sistem flow pendaftaran pasien dari klinik Siti 

Aminah. Sistem flow tersebut menggambarkan proses yang terjadi pada saat 

pasien melakukan pendaftaran. Apabila pasien tergolong pasien baru, maka 

petugas pendaftaran akan membuatkan kartu pasien. Sedangkan untuk pasien 

lama pendaftaran akan mencari dokumen rekam medis sesuai data pasien. 

Pasien umum ataupun pasien asuransi akan didaftar sesuai poli yang 

dituju oleh pasien berdasarkan umur pasien jika umur pasien dibawah 7 tahun 

maka akan didaftar ke poli anak, jika umur pasien diatas 7 tahun maka pasien 

akan didaftar ke poli umum, sedangkan poli gigi untuk semua umur. 

 
4.2.2  Sistem flow Pemeriksaan 

Gambar 4.5 adalah sistem flow pemeriksaan dari sistem informasi rawat 

jalan klinik siti Aminah. Sistem flow tersebut menggambarkan proses 

pemeriksaan yang dilakukan dokter kepada pasien saat berobat. 

Proses pemeriksaan dimulai dari dokter mencari data pendaftaran 

beradasarkan data pasien pada tabel pendaftaran. Jika tidak ada maka proses 

selesai karena tidak ada pasien yang mendaftar. Tetapi jika ada dokter akan 

memverifikasi data pemeriksaan pasien. Kemudian dokter memeriksa kesehatan 

pasien dan menginputkan hasil diagnosa selanjutnya memberikan tindakan medis 

berdasarkan penyakit yang diderita oleh pasien. Setelah itu dokter memberikan 

resep yang berisi data obat bersadarkan penyakit yang diderita pasien. Selanjutnya 

resep di serahkan kepada pasien.  
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Gambar 4.5. Sistem flow Pemeriksaan 

 
4.2.3  Sistem flow Pembayaran 

Gambar 4.6 adalah sistem flow Pembayaran dari sistem informasi rawat 

jalan klinik siti Aminah. Sistem flow tersebut menggambarkan proses pembayaran 

yang dilakukan pasien. Proses dimulai dari kasir mencari data pemeriksaan. Jika 

data tidak ada maka proses selesai karena tidak ada pasien yang diperiksa. Tetapi 

jika ada maka kasir akan menginputkan dan menyimpan data pembayaran. 

Selanjutnya kasir mencetak bukti pembayaran dan diberikan kepada pasien. 
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Gambar 4.6. Sistem flow Pembayaran 

 
4.2.4  Sistem flow Pelaporan 

Gambar 4.7 adalah sistem flow Pelaporan dari sistem informasi rawat 

jalan klinik siti Aminah. Sistem flow tersebut menggambarkan proses pelaporan 

yang dilakukan pegawai klinik yang selanjutnya di serahkan kepada kepala klinik. 

Proses dimulai dari pegawai memilih menu laporan. Jika memilih menu laporan 
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kunjungan maka akan mencetak laporan kunjungan pasien. Jika memilih menu 

laporan kesehatan maka akan mencetak laporan kesehatan pasien. Jika memilih 

menu laporan 10 besar penyakit maka akan mencetak laporan 10 besar penyakit. 

Jika memilih menu laporan pendapatan maka akan mencetak laporan pendapatan. 

Tetapi jika tidak memilih maka proses selesai. 

 

Gambar 4.7. Sistem flow Pembayaran 
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4.2.5  Diagram Context 

Gambar 4.8 adalah diagram context dari sistem informasi rawat jalan 

klinik siti Aminah. Contex diagram tersebut menggambarkan proses secara umum 

yang terjadi pada sistem informasi rawat jalan klinik siti aminah. Pada contex 

diagram tersebut melibatkan lima entity, yaitu administrasi, dokter, kasir, pasien 

dan kepala klinik. 
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Gambar 4.8. Diagram Context 

 
4.2.6  Hierarchy Input Output (HIPO) 

Gambar 4.9 adalah Hierarchy Input Output dari sistem informasi rawat 

jalan klinik siti Aminah. Fungsi dari hierarchy Input Output adalah memberikan 

gambaran proses dan subproses yang ada. Proses yang ada meliputi login dan 

memilih pilihan. Setiap proses terdapat subproses yang merupakan turunan atau 

detail dari proses yang diatasnya. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan gambar  
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Gambar 4.9. Hierarchy Input Output (HIPO) 

 
4.2.7  Data Flow Diagram (DFD) 

DFD merupakan perangkat yang digunakan pada metodologi 

pengembangan sistem yang terstruktur. DFD menggambarkan seluruh kegiatan 

yang terdapat pada sistem secara jelas. 

A.  DFD Level 0 Sistem Informasi Rawat Jalan 

Gambar 4.10 adalah gambar DFD level 0 dari sistem informasi rawat 

jalan klinik siti Aminah. Pada DFD level 0 ini menjelaskan proses yang terjadi 

dalam sistem informasi rawat jalan klinik secara lebih detail dibandingkan dengan 

contex diagram. Proses tersebut dimulai dari maintenance data master, 

pendaftaran pasien baru atau pendaftaran pasien poli, pemeriksaan hingga 

transaksi pembayaran. Pada DFD ini terdapat 10 tabel yaitu tabel Pasien, tabel 
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Pendaftaran, tabel Rekam Medis, tabel Pembayaran, tabel Obat, tabel Penyakit, 

tabel Tindakan, tabel Pegawai, tabel Poli dan tabel Resep. 
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Gambar 4.10. DFD Level 0 
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B. DFD Level 1 Proses Maintenance Data Master 

Gambar 4.11 adalah DFD level 1 Sub Proses maintenance data maser. 

DFD Level 1 tersebut terdiri dari lima proses utama yaitu Maintenance Data 

Pasien, Maintenance Data Obat, Maintenance Data penyakit, Maintenance Data 

Tindakan, Maintenance Data Pegawai dan Maintenance Data Poli. Selain itu juga 

terdapat satu external entity dan enam datastore. 

 

Gambar 4.11. DFD Level 1 Sub Proses Maintenance Data Master 
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C. DFD Level 1 Proses Pendaftaran 

Gambar 4.12 adalah DFD level 1 Sub Proses Pendaftaran. DFD Level 1 

tersebut terdiri dari tiga proses utama yaitu Pelayanan Pendaftaran Pasien Baru, 

Pelayanan Pendaftaran Pemeriksaan dan Pembuatan Laporan Kunjungan. Selain 

itu juga terdapat tiga external entity dan tiga datastore. 

 

Gambar 4.12. DFD Level 1 Sub Proses Pendaftaran 

 
D. DFD Level 1 Proses Pemeriksaan 

Gambar 4.13 adalah DFD level 1 Sub Proses Pemeriksaan. DFD Level 1 

tersebut terdiri dari tiga proses utama yaitu Pelayanan Pemeriksaan Poli, 

Verifikasi Biaya Tindakan dan Pembuatan Laporan Kesehatan Pasien. Selain itu 

juga terdapat dua external entity dan sepuluh datastore. 
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Gambar 4.13. DFD Level 1 Sub Proses Pemeriksaan 

 
E. DFD Level 1 Proses Pembayaran 

Gambar 4.14 adalah DFD level 1 Sub Proses Pembayaran. DFD Level 1 

tersebut terdiri dari dua proses utama yaitu Pelayanan Pembayaran dan Pembuatan 

Laporan Keuangan. Selain itu juga terdapat tiga external entity dan dua datastore. 

 

Gambar 4.14. DFD Level 1 Sub Proses Pembayaran 
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4.2.8  Entity Relational Diagram (ERD) 

Entity Relational Diagram menggambarkan hubungan data dari tabel satu 

ke tabel yang lain. Berikut ini adalah Entity Relational Diagram (ERD) dari sistem 

informasi rawat jalan klinik siti Aminah. 

A. Conceptual Data Model (CDM) 

Gambar 4.15 adalah conceptual data model dari sistem informasi rawat 

jalan klinik siti Aminah.  

 

Gambar 4.15. CDM 
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B. Physical Data Model (PDM) 

Gambar 4.16 adalah physical data model dari sistem informasi rawat 

jalan klinik siti Aminah. 

 

Gambar 4.16. PDM 

KD_PENYAKIT  =  KD_PENYAKIT

KD_TINDAKAN =  KD_T INDAKAN

KD_PEMERIKSAAN = KD_PEMERIKSAAN
KD_PASIEN = KD_PASIEN

KD_PEGAWAI = KD_PEGAWAI

KD_PENDAFTARAN =  KD_PENDAFTARAN
KD_PASIEN = KD_PASIEN

KD_POLI = KD_POLI

KD_POLI = KD_POLI

KD_RESEP = KD_RESEP

KD_OBAT = KD_OBAT

KD_RESEP = KD_RESEP

KD_PEMERIKSAAN = KD_PEMERIKSAAN
KD_PASIEN = KD_PASIEN

KD_PEGAWAI = KD_PEGAWAI

KD_PEGAWAI = KD_PEGAWAI

KD_PASIEN = KD_PASIEN

PASIEN
KD_PASIEN varchar(10)
NAMA varchar(50)
JENIS_PASIEN varchar(10)
ALAMAT varchar(50)
TEMPAT_LAHIR varchar(30)
TANGGAL_LAHIR date
JENIS_KELAMIN varchar(10)
GOLONGAN_DARAH varchar(10)
STATUS_KAWIN varchar(20)
AGAMA varchar(20)
TELEPON numeric(15)
PEKERJAAN varchar(20)

PEMBAYARAN
KD_PEMBAYARAN varchar(10)
KD_PEMERIKSAAN varchar(10)
KD_PASIEN varchar(10)
KD_PEGAWAI varchar(10)
TANGGAL date
TOTAL varchar(20)
KETERANGAN varchar(50)

REKAM_MEDIS
KD_PEMERIKSAAN varchar(10)
KD_PASIEN varchar(10)
KD_PEGAWAI varchar(10)
KD_RESEP varchar(10)
KD_PENDAFTARAN varchar(10)
KD_POLI varchar(10)
TANGGAL date

OBAT
KD_OBAT varchar(10)
NAMA_OBAT varchar(50)
SATUAN varchar(50)
KETERANGAN varchar(50)

PENDAFTARAN
KD_PENDAFTARAN varchar(10)
KD_PASIEN varchar(10)
KD_POLI varchar(10)
TANGGAL date
KETERANGAN varchar(50)

TINDAKAN
KD_TINDAKAN varchar(10)
KD_PENYAKIT varchar(10)
NAMA varchar(50)
HARGA integer

PEGAWAI
KD_PEGAWAI varchar(10)
NAMA varchar(50)
JABATAN varchar(20)
TEMPAT_LAHIR varchar(30)
TANGGAL_LAHIR date
ALAMAT varchar(50)
TELEPON numeric(15)
JENIS_KELAMIN varchar(10)
AGAMA varchar(20)
STATUS_KAWIN varchar(20)
USER_NAME varchar(50)
PASSWORD varchar(10)

RESEP
KD_RESEP varchar(10)
TANGGAL date
KD_PEGAWAI varchar(10)

POLI
KD_POLI varchar(10)
NAMA_POLI varchar(50)
KETERANGAN varchar(50)

PENYAKIT
KD_PENYAKIT varchar(10)
PENYAKIT varchar(50)
KETERANGAN varchar(50)

DETIL_RESEP
KD_RESEP varchar(10)
KD_OBAT varchar(10)
NAMA_OBAT varchar(50)
ATURAN_PAKAI varchar(50)
KETERANGAN varchar(50)

MELAKUKAN
KD_PEMERIKSAAN varchar(10)
KD_TINDAKAN varchar(10)
KD_PASIEN varchar(10)
KD_PEGAWAI varchar(10)
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4.2.9 Struktur Tabel 

Dari hasil generate ERD di atas dapat dibuat database seperti pada 

uraian berikut: 

A. Tabel Poli 

Primary Key       :   Kd_Poli 

Foreign Key       :   -  

       Fungsi                        :   Menyimpan data poli 

Tabel 4.1. Poli 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_Poli Varchar(10) Primary Key 
2 Nama_poli Varchar(50)  
3 Keterangan Varchar(50)  

 

B. Tabel Pegawai 

Primary Key       :   Kd_Pegawai 

Foreign Key       :   -  

       Fungsi                        :   Menyimpan data pegawai 

Tabel 4.2. Pegawai 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_Pegawai Varchar(10) Primary Key 
2 Nama Varchar(50)  
3 Jabatan Varchar(20)  
4 Tempat_lahir Varchar(50)  
5 Tanggal_Lahir Date  
6 Alamat Varchar(50)  
7 Telepon Numeric(15)  
8 Jenis_Kelamin Varchar(10)  
9 Agama Varchar(20)  
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Tabel 4.2. Pegawai (Lanjutan) 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
10 Status_Kawin Varchar(20)  
11 User_name Varchar(50)  
12 Password Varchar(10)  

 

C. Tabel Pasien 

Primary Key       :   Kd_Pasien 

Foreign Key       :   -  

       Fungsi                        :   Menyimpan data pasien 

Tabel 4.3. Pasien 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_Pasien Varchar(10) Primary Key 
2 Nama Varchar(50)  
3 Jenis_pasien Varchar(10)  
4 Alamat Varchar(50)  
5 Tempat_lahir Varchar(30)  
6 Tanggal_lahir Date  
7 Jenis_Kelamin Varchar(10)  
8 Golongan_darah Varchar(10)  
9 Status_kawin Varchar(20)  
10 Agama Varchar(20)  
11 Telepon Varchar(15)  
12 Pekerjaan Varchar(20)  

 

D. Tabel Obat 

Primary Key       :   Kd_Obat 

Foreign Key       :   -  

       Fungsi                        :   Menyimpan data Obat 
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Tabel 4.4. Obat 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_Obat Varchar(10) Primary Key 
2 Nama Obat Varchar(50)  
3 Satuan Varchar(50)  
4 Keterangan Varchar(50)  

 

E. Tabel Tindakan 

Primary Key       :   Kd_Tindakan 

Foreign Key       :   Kd_penyakit  

       Fungsi                        :   Menyimpan data tindakan 

Tabel 4.5. Tindakan 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_tindakan Varchar(10) Primary Key 
2 Kd_penyakit Varchar(10) Foreign Key 
3 Nama_tindakan Varchar(50)  
4 Harga Integer  

 

F. Tabel Penyakit 

Primary Key       :   Kd_penyakit 

Foreign Key       :   -  

       Fungsi                        :   Menyimpan data penyakit 

Tabel 4.6. Penyakit 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_penyakit Varchar(10) Primary Key 
2 Penyakit Varchar(50)  
3 Keterangan Varchar(50)  
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G. Tabel Pendaftaran 

Primary Key       :   Kd_pendaftaran 

Foreign Key       :   Kd_pasien, Kd_poli 

       Fungsi                        :   Menyimpan data Pendaftaran 

Tabel 4.7. Pendaftaran 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_pendaftaran Varchar(10) Primary Key 
2 Kd_pasien Varchar(10) Foreign Key 
3 Kd_poli Varchar(10) Foreign Key 
4 Tanggal Date  
5 Keterangan Varchar(50)  

 

H. Tabel Rekam Medis 

Primary Key       :   Kd_pemeriksaan 

Foreign Key               :   Kd_pasien, Kd_pegawai, Kd_penyakit, Kd_resep,       

Kd_pendaftaran, Kd_poli 

       Fungsi                        :   Menyimpan data rekam medis 

Tabel 4.8. Rekam Medis 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_pemriksaan Varchar(10) Primary Key 
2 Kd_pasien Varchar(10) Foreign Key 
3 Kd_pegawai Varchar(10) Foreign Key 
4 Kd_resep Varchar(10) Foreign Key 
5 Kd_pendaftaran Varchar(10) Foreign Key 
6 Kd_poli Varchar(10) Foreign Key 
7 Tanggal date  
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I. Tabel Detil Rekam Medis 

Primary Key       :   - 

Foreign Key       :   Kd_pemeriksaan, Kd_penyakit, Kd_tindakan 

       Fungsi                        :   Menyimpan data detil rekam medis 

Tabel 4.9. Detil Rekam Medis 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_pemeriksaan Varchar(10) Foreign Key 
2 Anamnese Varchar(50)  
3 Tensi Varchar(50)  
4 Suhu Varchar(50)  
5 Kd_penyakit Varchar(10) Foreign Key 
6 Kd_tindakan Varchar(10) Foreign Key 
7 Nama_tindakan Varchar(50)  
8 Harga Integer  
9 Keterangan Varchar(50)  

 

J. Tabel Resep 

Primary Key       :   Kd_resep 

Foreign Key       :  Kd_pegawai  

       Fungsi                        :   Menyimpan data resep 

Tabel 4.10. Resep 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_resep Varchar(10) Primary Key 
2 Tanggal Date  
3 Kd_pegawai Varchar(10) Foreign Key 

 

 

 

 



38 
 

K. Tabel Detil Resep 

Primary Key       :   - 

Foreign Key       :   Kd_resep, Kd_obat 

       Fungsi                        :   Menyimpan data detil resep 

Tabel 4.11. Detil Resep 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_resep Varchar(10) Foreign Key 
2 Kd_obat Varchar(10) Foreign Key 
3 Nama_obat Varchar(50)  
4 Aturan_pakai Varchar(50)  
5 Keterangan Varchar(50)  

 

L. Tabel Pembayaran 

Primary Key       :   Kd_pembayaran 

Foreign Key       :   Kd_pemeriksaan, Kd_pasien, kd_pegawai 

       Fungsi                        :   Menyimpan data pembayaran 

Tabel 4.12. Pembayaran 

No Nama Kolom Data Type Keterangan 
1 Kd_pembayaran Varchar(10) Primary Key 
2 Kd_pasien Varchar(10) Foreign Key 
3 Kd_pegawai Varchar(10) Foreign Key 
4 Tanggal Date  
5 Total Integer  
6 Keterangan Varchar(50)  
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4.2.10  Desain Input/Output 

Desain input output merupakan langkah pertama untuk membuat sebuah 

aplikasi sistem informasi.  Dalam tahap ini user akan diberikan gambaran tentang 

bagaimana sistem ini nantinya dibuat. 

A. Desain Input 

Desain input merupakan gambaran secara umum tentang bentuk dari 

tampilan atau user interface dari suatu program. Pada sistem informasi rawat jalan 

klinik siti aminah dibuat beberapa desain input sebagai interface.  

Pada Gambar 4.17 merupakan gambar desain Form Login. Form Login 

digunakan jika user ingin masuk ke dalam program. User harus menginputkan 

user name dan password yang mereka miliki. Jika user name dan password benar 

maka user dapat masuk ke dalam program. User dapat mengakses menu-menu 

yang ada pada program, tetapi hanya sesuai dengan hak akses yang mereka miliki. 

 

Gambar 4.17. Desain Input Login 
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Gambar 4.18  Desain Input Master Pegawai 

Pada Gambar 4.18 merupakan gambar desain input Master Pegawai. 

Desain input Master Pegawai digunakan untuk mengelola data-data pegawai. 

Dalam desain input master pegawai terdapat dua groupbox yaitu groupbox form 

pegawai digunakan untuk mengelola data pegawai. Dalam form pegawai terdapat 

beberapa data yang harus diisi yaitu data kd pegawai, nama, jabatan, alamat, user 

name dan password. Tombol simpan, ubah, hapus dan batal digunakan untuk 

maintenance data pegawai. Sedangkan groupbox data pegawai digunakan untuk 

melakukan pencarian data pegawai berdasarkan filter yang ada dan untuk 

menampilkan data pegawai. 
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Gambar 4.19.  Desain Input Master Pasien 

Pada Gambar 4.19 merupakan gambar desain input Master Pasien. 

Desain input Master Pasien digunakan untuk mengelola data-data pasien. Dalam 

desain input master pasien terdapat dua groupbox yaitu groupbox form pasien 

digunakan untuk mengelola data pasien. Dalam form pasien terdapat beberapa 

data yang harus diisi yaitu data kd pasien, nama, jenis pasien dan alamat. Tombol 

simpan, ubah, hapus dan batal digunakan untuk maintenance data pasien. 

Sedangkan groupbox data pasien digunakan untuk melakukan pencarian data 

pasien berdasarkan filter yang ada dan untuk menampilkan data pasien. 
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Gambar 4.20. Desain Input Master Poli 

Pada gambar 4.20 merupakan gambar desain input Master Poli. Desain 

input Master Poli digunakan untuk mengelola data-data Poli. Dalam desain input 

master poli terdapat dua groupbox yaitu groupbox form poli digunakan untuk 

mengelola data poli. Dalam form master poli terdapat beberapa data yang harus 

diisi yaitu kode poli, nama poli. Tombol simpan, ubah, hapus dan batal digunakan 

untuk maintenance data poli. Sedangkan groupbox data poli digunakan untuk 

melakukan pencarian data poli berdasarkan filter yang ada dan menampilkan data 

poli.  
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Gambar 4.21.  Desain Input Master Obat 

Pada gambar 4.21 merupakan gambar desain input Master Obat. Desain 

input Master Obat digunakan untuk mengelola data-data obat. Dalam desain input 

master obat terdapat dua groupbox yaitu groupbox form obat digunakan untuk 

mengelola data obat. Dalam form master obat terdapat beberapa data yang harus 

diisi yaitu kode obat, nama obat dan satuan. Tombol simpan, ubah, hapus dan 

batal digunakan untuk maintenance data obat. Sedangkan groupbox data obat 

digunakan untuk melakukan pencarian data obat berdasarkan filter yang ada dan 

menampilkan data obat.  
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Gambar 4.22.  Desain Input Master Penyakit 

Pada gambar 4.22 merupakan gambar desain input Master Penyakit. 

Desain input Master Penyakit digunakan untuk mengelola data-data penyakit. 

Dalam desain input master penyakit terdapat dua groupbox yaitu groupbox form 

penyakit digunakan untuk mengelola data penyakit. Dalam form master penyakit 

terdapat beberapa data yang harus diisi yaitu kode penyakit dan penyakit. Tombol 

simpan, ubah, hapus dan batal digunakan untuk maintenance data penyakit. 

Sedangkan groupbox data penyakit digunakan untuk melakukan pencarian data 

penyakit berdasarkan filter yang ada dan menampilkan data penyakit.  



45 
 

 

Gambar 4.23 Desain Input Master Tindakan 

Pada gambar 4.23 merupakan gambar desain input Master Tindakan. 

Desain input Master Tindakan digunakan untuk mengelola data-data tindakan. 

Dalam desain input master tindakan terdapat dua groupbox yaitu groupbox form 

tindakan digunakan untuk mengelola data tindakan. Dalam form master tindakan 

terdapat beberapa data yang harus diisi yaitu kode tindakan, nama tindakan dan 

harga. Tombol simpan, ubah, hapus dan batal digunakan untuk maintenance data 

tindakan. Sedangkan groupbox data tindakan digunakan untuk melakukan 

pencarian data tindakan berdasarkan filter yang ada dan menampilkan data 

tindakan.  
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Gambar 4.24. Desain Input Pendaftaran 

Pada gambar 4.24 merupakan gambar desain input Pendaftaran. Desain 

input Pendaftaran digunakan untuk mengelola data-data pendaftaran. Dalam 

desain input pendaftaran terdapat dua groupbox yaitu groupbox form pendaftaran 

digunakan untuk mengelola data pendaftaran. Dalam form pendaftaran terdapat 

beberapa data yang harus diisi yaitu kode pendaftaran, kode pasien dan kode poli. 

Tombol simpan, ubah dan batal digunakan untuk maintenance data pendaftaran. 

Sedangkan groupbox data pendaftaran digunakan untuk melakukan pencarian data 

pendaftaran berdasarkan filter yang ada dan menampilkan data pendaftaran. 
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Gambar 4.25 Desain Input Pemeriksaan 

Pada gambar 4.25 merupakan gambar desain input Pemeriksaan. Desain 

input Pemeriksaan digunakan untuk mengelola data-data pemeriksaan. Dalam 

desain input pemeriksaan terdapat empat groupbox yaitu groupbox form 

pemeriksaan digunakan untuk mengelola data pemeriksaan. Dalam form 

pemeriksaan user hanya mengisi data kode pendaftaran maka data yang lain akan 

terisi sesuai data pendaftaran yang telah disimpan. Selanjutnya groupbox history 

pasien digunakan untuk mengetahui data penyakit pasien. Kemudian groupbox 

detil pemeriksaan digunakan untuk mengelola data tindakan medis yang di 

berikan pada pasien serta pendiagnosaan penyakit pasien, dan juga untuk 

mengelola data resep yang diberikan kepada pasien. Tombol simpan, ubah dan 
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batal digunakan untuk maintenance data pemeriksaan. Sedangkan groupbox data 

pemeriksaan digunakan untuk melakukan pencarian data pemeriksaan berdasarkan 

filter yang ada dan menampilkan data pemeriksaan. 

 

Gambar 4.26. Desain Input Detil Pemeriksaan 

Pada Gambar 4.26 digunakan pada saat user menekan tombol Tindakan 

pada groupbox Detil Pemeriksaan Gambar 4.25 Form Pemeriksaan sehingga 

muncul Form Detil Pemeriksaan yang digunakan untuk mengelola data tindakan 

medis yang di berikan dokter kepada pasien serta pendiagnosaan penyakit pasien. 
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Gambar 4.27. Desain Input Resep 

Pada Gambar 4.27 digunakan pada saat user menekan tombol resep pada 

groupbox Detil Pemeriksaan Gambar 4.25 Form Pemeriksaan sehingga muncul 

Form Resep yang digunakan untuk mengelola data resep yang di berikan dokter 

kepada pasien. 

 

Gambar 4.28. Desain Input Pembayaran 
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Pada gambar 4.28 merupakan gambar desain input Pembayaran. Desain 

input Pembayaran digunakan untuk mengelola data-data pembayaran. Dalam 

desain input pembayaran terdapat tiga groupbox yaitu groupbox form pembayaran 

digunakan untuk mengelola data pembayaran. Dalam form pembayaran user 

hanya mengisi data kode pemeriksaan maka data yang lain akan terisi sesuai data 

pemeriksaan yang telah disimpan. Tombol simpan, ubah dan batal digunakan 

untuk maintenance data pembayaran. Selanjutnya groupbox biaya pemeriksaan 

digunakan untuk mengetahui data biaya tindakan yang diberikan dokter kepada 

pasien saat pemeriksaan. Sedangkan groupbox data pembayaran digunakan untuk 

melakukan pencarian data pembayaran berdasarkan filter yang ada dan 

menampilkan data pembayaran. 

B. Desain Output 

Desain output merupakan gambaran secara umum tentang bentuk dari 

tampilan atau user interface dari suatu laporan. Pada sistem informasi rawat jalan 

klinik siti aminah dibuat beberapa desain output sebagai interface dari laporan. 

Telp 031 - 875645

KLINIK SITI AMINAH

Jl. Semolowaru Tengah I / 16-18, Surabaya

KESEHATAN ANDA KEPEDULIAN KAMI

HARAP DIBAWA SETIAP BEROBAT

Nama Pasien    :

Kode Pasien     :

 

Gambar 4.29 Desain Output Kartu Pasien 
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Pada Gambar 4.29 merupakan gambar desain output kartu pasien. Kartu 

pasien digunakan sebagai identitas bahwa sudah pernah berobat atau menjadi 

anggota pasien klinik siti aminah. 

Pada Gambar 4.30 merupakan gambar desain output resep. Resep 

digunakan untuk menebus obat yang diberikan dokter kepada pasien. Obat bisa 

langsung ditebus di klinik atau bias juga di apotik. 

Telp 031 - 875645

KLINIK SITI AMINAH

Jl. Semolowaru Tengah I / 16-18, Surabaya

Nama Pasien :

Umur              :  

Aturan PakaiNama Obat

Alamat            :

Keterangan

Tanggal         : Kode Resep     :

Nama Dokter :

 

Gambar 4.30. Desain Output Resep 

Pada Gambar 4.31 merupakan gambar desain output bukti pembayaran. 

Bukti pembayaran digunakan sebagai bukti jika pasien sudah melakukan 

pembayaran biaya tindakan medis. Jika pasien umum akan menerima bukti 

pembayaran, tetapi jika pasien asuransi tidak menerima bukti pembayaran karena 

pembayaran sudah menjadi pihak penyedia jasa  asuransi. 

 



52 
 

Telp 031 - 875645

KLINIK SITI AMINAH

Jl. Semolowaru Tengah I / 16-18, Surabaya

Total 

Kode Pembayaran :

Tanggal                    : 

BUKTI PEMBAYARAN TINDAKAN MEDIS

Nama Pasien          :

Nama Tindakan HargaNo.

Nama Kasir             :

 

Gambar 31. Desain Output Bukti Pembayaran 

Tanggal Kode Pendaftaran Kode Pasien Nama Pasien KeteranganPoli

LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN

KLINIK SITI AMINAH

Jl. Semolowaru Tengah I / 16-18, Surabaya

Jumlah seluruh kunjungan                :

Jumlah kunjungan Ke Poli Umum     :

Jumlah kunjungan Pasien Umum      :

Jumlah kunjungan Pasien Asuransi  :

Jumlah kunjungan Ke Poli Gigi         :

Jumlah kunjungan Ke Poli Anak       :

Mengetahui

Kepala Klinik

Periode               :

Tanggal Cetak     :

 

Gambar 4.32. Desain Output Laporan Kunjungan Pasien 
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Pada Gambar 4.32 merupakan gambar desain output laporan data 

kunjungan pasien. Desain output laporan data kunjungan pasien digunakan untuk 

menampilkan laporan tentang data-data kunjungan pasien. Terdapat beberapa 

filter dalam menampilkan hasil laporan yaitu berdasarkan kode pasien dan 

periode. Tombol cari digunakan untuk menampilkan hasil laporan berdasarkan 

filter yang dipilih dan tombol tampilkan semua digunakan untuk menampilkan 

seluruh data kunjungan tanpa adanya filter. 

Tanggal Kode Pasien Nama Pasien Jenis Kelamin PenyakitAnamnese

LAPORAN KESEHATAN PASIEN

KLINIK SITI AMINAH

Jl. Semolowaru Tengah I / 16-18, Surabaya

Jumlah seluruh Pemeriksaan               :

Jumlah Pemeriksaan Ke Poli Umum   :

Jumlah Pemeriksaan Pasien Wanita   :

Jumlah Pemeriksaan Pasien Pria        :

Jumlah Pemeriksaan Ke Poli Gigi       :

Jumlah Pemeriksaan Ke Poli Anak     :

Mengetahui

Kepala Klinik

Periode                :

Tanggal Cetak      :

 

Gambar 4.33. Desain Output Laporan Kesehatan Pasien 

Pada Gambar 4.33 merupakan gambar desain output laporan data 

kesehatan pasien. Desain output laporan data kesehatan pasien digunakan untuk 

menampilkan laporan tentang data-data rekam medis pasien. Terdapat filter dalam 
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menampilkan hasil laporan yaitu berdasarkan kode pasien. Tombol cari digunakan 

untuk menampilkan hasil laporan berdasarkan filter yang dipilih dan tombol 

tampilkan semua digunakan untuk menampilkan seluruh data pasien tanpa adanya 

filter. 

Nama Penyakt Jumlah Kasus

LAPORAN 10 BESAR PENYAKIT

KLINIK SITI AMINAH

Jl. Semolowaru Tengah I / 16-18, Surabaya

Tanggal Cetak  :

Periode            :

Jumlah Seluruh penyakit  :

Jumlah Kasus                  :

Penyakit Yang  Sering diderita Pasien  :

Mengetahui

Kepala Klinik

 

Gambar 4.34. Desain Output Laporan 10 Besar Penyakit 

Pada Gambar 4.43 merupakan gambar desain output laporan data 10 

Besar Penyakit. Desain output laporan 10 Besar Penyakit digunakan untuk 

menampilkan laporan tentang data-data penyakit yang sering di derita pasien 

klinik siti aminah. Terdapat filter dalam menampilkan hasil laporan yaitu 

berdasarkan periode. Tombol cari digunakan untuk menampilkan hasil laporan 
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berdasarkan filter yang dipilih dan tombol tampilkan semua digunakan untuk 

menampilkan seluruh data penyakit tanpa adanya filter. 

Tanggal Kode Pembayaran Kode Pasien Nama Pasen TotalJenis Pasien

LAPORAN PENDAPATAN

KLINIK SITI AMINAH

Jl. Semolowaru Tengah I / 16-18, Surabaya

Total seluruh Pembayaran                   :

Total Pembayaran Dari Poli Umum      :

Total Pembayaran Pasien Asuransi     :

Total Pembayaran Pasien Umum        :

Total  Pembayaran Dari Poli Gigi         :

Total Pembayaran Dari Poli Anak        :

Periode                :

Tanggal Cetak      :

Mengetahui

Kepala Klinik

 

Gambar 4.35. Desain Output Laporan Pendapatan 

Pada Gambar 4.35 merupakan gambar desain output Laporan Data 

Pendapatan. Desain output laporan data pendapatan digunakan untuk 

menampilkan laporan tentang data-data pendapatan. Terdapat filter dalam 

menampilkan hasil laporan yaitu berdasarkan periode. Tombol cari digunakan 

untuk menampilkan hasil laporan berdasarkan filter yang dipilih dan tombol 

tampilkan semua digunakan untuk menampilkan seluruh data penyakit tanpa 

adanya filter. 
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4.3  Mengimplementasikan sistem 

Mengimplementasikan sistem merupakan tahap pengujian dimana desain 

sistem dapat berjalan dengan baik. Implementasi dilakukan oleh dua orang, yaitu 

penganalisa sistem dan pendesain input output.  Desain form yang telah dibuat 

oleh pendesain input output cukup sesuai untuk mengimplementasikan sistem, 

sehingga tidak membutuhkan banyak perubahan. 

 
4.3.1  Kebutuhan Sistem 

Berikut ini adalah hardware dan software minimal yang dibutuhkan 

untuk menggunakan program Sistem Informasi Rawat Jalan Klinik Siti Aminah, 

yaitu: 

a. Hardware 

1. Microprocessor Pentium IV atau yang lebih tinggi 

2. VGA dengan resolusi 800 x 600 atau yang lebih tinggi 

3. RAM 512 atau yang lebih tinggi 

b. Software 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows XP/Vista/7 

2. Sql Server 2005 

3. Microsoft Office 2007 

 
4.3.2  Instalasi Program 

Dalam tahap ini, pengguna harus memperhatikan dengan benar terhadap 

penginstalan perangkat lunak. Berikut langkah-langkah penginstalan: 

1. Install SQL Server 2005. 

2. Install Program Sistem Informasi Rawat Jalan (SIRJ V.1.0) 
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4.3.3   Cara Setup Program 

Setelah semua komponen yang dibutuhkan telah terpenuhi, maka langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah menginstal program Sistem Informasi Rawat 

Jalan langkah-langkahnya sebagai berikut :  

1. Buka folder SIRJ Klinik V 1.0 pada CD laporan kerja praktek ini. 

 
Gambar 4.36 Folder SIRJ Klinik V 1.0 

2. Klik 2 kali pada file SIRJ Klinik V 1.0. seperti yang ada pada gambar 4.37 di 

bawah ini. 

 
 

Gambar 4.37 Icon SIRJ Klinik V 1.0 

3. Setelah di-klik 2 kali, maka akan muncul jendela instalasi seperti pada 

gambar berikut ini : 
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Gambar 4.38 Jendela instalasi 

 
4. Klik Next, lalu akan muncul pilihan lokasi folder instalasi program untuk 

meletakkan file dari program sistem informasi rawat jalan klinik ini. Lokasi 

dari file ini dapat diubah dengan meng-klik tombol browse, lalu 

meletakkannya dalam folder sesuai dengan yang diinginkan. Untuk 

mengetahui informasi mengenai ukuran file dan sisa memori yang tersedia, 

klik button Disk Cost. Jika telah selesai mengatur semua, silakan klik Next. 

Untuk pilhan Everyone program akan digunakan disemua user namun jika 

Just Me maka program akan dijalankan pada user yang meinstal program ini . 

Jika ingin kembali ke langkah yang sebelumnya, klik Back. Jika ingin 

membatalkan instalasi klik Cancel. 
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Gambar 4.39 Jendela untuk mengatur folder instalasi 

5. Muncul jendela untuk mengkonfirmasi instalasi. Jika yakin untuk menginstal 

program ini, maka klik Next. Jika ingin kembali ke langkah yang sebelumnya, 

klik Back. Jika ingin membatalkan instalasi klik Cancel. 

 
 

Gambar 4.40 Jendela Konfirmasi instalasi program 
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6. Setelah mengklik Next, maka akan muncul sebuah jendela yang akan 

menunjukkan progress dari proses instalasi program ini seperti pada gambar 

di bawah ini. 

 
 

Gambar 4.41 Jendela Proses Instalasi Program 

7. Apabila proses instalasi sukses maka akan muncul jendela Installation 

Complete. 

 
 

Gambar 4.42 Jendela yang menunjukkan instalasi selesai 
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8. Pada desktop akan keluar shortcut dan program baru pada menu Start. Anda 

dapat menamai kembali shortcut tersebut dan sesuaikan icon dengan 

keinginan anda. 

 
 

Gambar 4.43 Shortcut Program Sistem Informasi Rawat Jalan Klinik 

 
4.4  Penjelasan Pemakaian 

Tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian program Sistem 

informasi rawat jalan. Penjelasan program akan dimulai dari halaman home, 

dalam halaman home terdapat Linkbutton Login yang akan menampilkan form 

login. Form login digunakan untuk validasi user dalam penggunaan program. 

Dalam form login terdapat data username dan password yang harus diisi oleh 

user, seperti pada Gambar 4.44. Jika user tidak tepat dalam menginputkan data, 

maka akan muncul Messagebox seperti pada Gambar 4.45. 

 

Gambar 4.44. Form Login 
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Gambar 4.45. Messagebox Login 

Jika user benar dalam menginputkan data username dan password, maka 

user dapat menggunakan program sesuai hak akses yang dimiliki, seperti pada 

Gambar 4.46.  

 

Gambar 4.46. Menu Home 
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Hak akses dalam program ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hak akses 

untuk bagian admin, bagian pendaftaran, dokter dan kepala klinik. Admin dapat 

mengakses semua menu yang ada, diantaranya semua menu-menu master, menu-

menu transkasi dan menu-menu laporan. Pendaftaran hanya bisa mengakses menu 

pasien, pendaftaran dan menu laporan kunjungan pasien. Dokter memliki hak 

akses untuk menu pemeriksaan, pembayaran dan laporan kesehatan pasien. 

Kepala klinik hanya dapat mengakses semua menu-menu laporan saja.  

4.4.1 Form Master  

Dalam aplikasi sistem informasi rawat jalan klinik terdapat menu-menu 

master. Menu-menu master digunakan untuk mengakses form-form master yang 

ada pada program. Form-form master digunakan untuk mengelola data-data yang 

ada. Penjelasan tentang manfaat dan cara penggunaan masing-masing form master 

dijelaskan lebih detil pada penjelasan berikut ini. 

A. Form Master Pegawai 

Form Master Pegawai digunakan untuk mengelola data-data pegawai 

klinik terutama data-data pegawai yang meliki hak akses terhadap program. 

Dalam form pegawai terdapat dua groupbox yaitu groupbox form pegawai dan 

data pegawai. Groupbox form pegawai digunakan untuk mengelola data pegawai 

yaitu menambah dan merubah data-data pegawai. Sedangkan groupbox data 

pegawai digunakan untuk menampilkan dan melakukan pencarian data-data 

pegawai yang telah tersimpan. 
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Pada form pegawai terdapat data-data yang wajib diisi yaitu data kode 

pegawai, nama, jabatan, alamat, username dan password. Data kode pegawai 

terisi secara otomatis ketika menu form pegawai dibuka.  

 

Gambar 4.47. Form Pegawai 

Dalam form pegawai juga terdapat tombol simpan, ubah dan batal. 

Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data dan tombol ubah digunakan 

untuk mengubah data. Sedangkan tombol batal untuk membatalkan data-data yang 

telah diisi. 

Pada groupbox data pegawai terdapat fasilitas untuk melakukan 

pencarian data pegawai berdasarkan kode pegawai, nama, jabatan, alamat, agama, 

jenis kelamin dan status kawin yang ingin dicari, yaitu dengan mengetikkan data  

yang diinginkan sesuai filter yang dipilih. User juga dapat mengubah data yang 
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dipilih dengan memilih pada data yang ada di table pegawai, maka data-data 

pegawai yang dipilih akan terisi ke data-data yang ada di form pegawai. Setelah 

itu user dapat melakukan perubahan pada data-data pegawai tersebut. 

B. Form Master Pasien 

Form Master Pegawai digunakan untuk mengelola data-data pasien 

klinik. Dalam form pasien terdapat dua groupbox yaitu groupbox form pasien dan 

data pasien. Groupbox form pasien digunakan untuk mengelola data pasien yaitu 

menambah dan merubah data-data pasien serta mencetak kartu pasien. Sedangkan 

groupbox data pasien digunakan untuk menampilkan dan melakukan pencarian 

data-data pasien yang telah tersimpan. 

 

Gambar 4.48. Form Pasien 
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Pada form pasien terdapat data-data yang wajib diisi yaitu data kode 

pasien, nama, jenis pasien dan alamat. Data kode pasien terisi secara otomatis 

ketika menu form pasien dibuka.  

Dalam form pasien juga terdapat tombol simpan, ubah, cetak dan batal. 

Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data, tombol ubah digunakan untuk 

mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan data-data yang telah diisi. 

Sedangkan tombol cetak digunakan untuk mencetak kartu pasien, dengan 

menggunakan tombol cetak makan akan muncul form cetak kartu pasien, seperti 

Gambar 4.49. 

 

Gambar 4.49. Form Cetak Kartu Pasien 

Pada groupbox data pasien terdapat fasilitas untuk melakukan pencarian 

data pasien berdasarkan kode pasien, nama, jenis pasien, alamat, jenis kelamin, 

golongan darah, status kawin, agama dan pekerjaan yang ingin dicari, yaitu 

dengan mengetikkan data yang diinginkan sesuai filter yang dipilih. User juga 
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dapat mengubah data yang dipilih dengan memilih pada data yang ada di table 

pegawai, maka data-data pegawai yang dipilih akan terisi ke data-data yang ada di 

form pasien. Setelah itu user dapat melakukan perubahan pada data-data pasien 

tersebut. 

C. Form Master Poli 

Form Master Poli digunakan untuk mengelola data-data poli yang ada di 

klinik. Dalam form poli terdapat dua groupbox yaitu groupbox form poli dan data 

poli. Groupbox form poli digunakan untuk mengelola data poli yaitu menambah 

dan merubah data-data poli. Sedangkan groupbox data poli digunakan untuk 

menampilkan dan melakukan pencarian data-data poli yang telah tersimpan. 

Pada form poli terdapat data-data yang wajib diisi yaitu data kode poli 

dan nama poli. Data kode poli terisi secara otomatis ketika menu form poli 

dibuka.  

 

Gambar 4.50. Form Poli 
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Dalam form poli juga terdapat tombol simpan, ubah dan batal. Tombol 

simpan digunakan untuk menyimpan data dan tombol ubah digunakan untuk 

mengubah data. Sedangkan tombol batal untuk membatalkan data-data yang telah 

diisi. 

Pada groupbox data poli terdapat fasilitas untuk melakukan pencarian 

data poli berdasarkan kode poli dan nama poli yang ingin dicari, yaitu dengan 

mengetikkan data yang diinginkan sesuai filter yang dipilih. User juga dapat 

mengubah data yang dipilih dengan memilih pada data yang ada di table poli, 

maka data-data poli yang dipilih akan terisi ke data-data yang ada di form poli. 

Setelah itu user dapat melakukan perubahan pada data-data poli tersebut. 

D. Form Master Obat 

Form Master Obat digunakan untuk mengelola data-data obat yang  ada 

di klinik. Dalam form obat terdapat dua groupbox yaitu groupbox form obat dan 

data obat. Groupbox form obat digunakan untuk mengelola data obat yaitu 

menambah dan merubah data-data obat. Sedangkan groupbox data obat digunakan 

untuk menampilkan dan melakukan pencarian data obat yang telah tersimpan. 

Pada form obat terdapat data-data yang wajib diisi yaitu data kode obat, 

nama obat dan satuan. Data kode obat akan terisi secara otomatis ketika menu 

form master obat dibuka.  

Dalam form obat juga terdapat tombol simpan, ubah dan batal. Tombol 

simpan digunakan untuk menyimpan data dan tombol ubah digunakan untuk 

mengubah data. Sedangkan tombol batal untuk membatalkan data-data yang telah 

diisi. 



69 
 

 

Gambar 4.51. Form Obat 

Pada groupbox data obat terdapat fasilitas untuk melakukan pencarian 

data obat berdasarkan kode obat, nama poli dan satuan obat yang ingin dicari, 

yaitu dengan mengetikkan data yang diinginkan sesuai filter yang dipilih. User 

juga dapat mengubah data yang dipilih dengan memilih pada data yang ada di 

table obat, maka data-data obat yang dipilih akan terisi ke data-data yang ada di 

form obat. Setelah itu user dapat melakukan perubahan pada data-data obat 

tersebut. 

E. Form Master Penyakit 

Form Master Penyakit digunakan untuk mengelola data-data penyakit 

yang ditangani di klinik. Dalam form penyakit terdapat dua groupbox yaitu 

groupbox form penyakit dan data penyakit. Groupbox form penyakit digunakan 
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untuk mengelola data penyakit yaitu menambah dan merubah data-data penyakit. 

Sedangkan groupbox data penyakit digunakan untuk menampilkan dan melakukan 

pencarian data penyakit yang telah tersimpan. 

 

Gambar 4.52. Form Master Penyakit 

Pada form penyakit terdapat data-data yang wajib diisi yaitu data kode 

penyakit dan nama penyakit. Data kode penyakit akan terisi secara otomatis ketika 

menu form master penyakit dibuka.  

Dalam form penyakit juga terdapat tombol simpan, ubah dan batal. 

Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data dan tombol ubah digunakan 

untuk mengubah data. Sedangkan tombol batal untuk membatalkan data-data yang 

telah diisi. 

Pada groupbox data penyakit terdapat fasilitas untuk melakukan 

pencarian data penyakit berdasarkan kode penyakit dan nama penyakit yang ingin 
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dicari, yaitu dengan mengetikkan data yang diinginkan sesuai filter yang dipilih. 

User juga dapat mengubah data yang dipilih dengan memilih pada data yang ada 

di table penyakit, maka data-data penyakit yang dipilih akan terisi ke data-data 

yang ada di form penyakit. Setelah itu user dapat melakukan perubahan pada data-

data penyakit tersebut. 

F. Form Master Tindakan 

Form Master Tindakan digunakan untuk mengelola data-data tindakan 

yang diberikan kepada pasien di klinik. Dalam form tindakan terdapat dua 

groupbox yaitu groupbox form tindakan dan data tindakan. Groupbox form 

tindakan digunakan untuk mengelola data tindakan yaitu menambah dan merubah 

data-data tindakan. Sedangkan groupbox data tindakan digunakan untuk 

menampilkan dan melakukan pencarian data tindakan yang telah tersimpan. 

 

Gambar 4.53. Form Master Tindakan 
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Pada form tindakan terdapat data-data yang wajib diisi yaitu data kode 

tindakan, nama tindakan, harga dan kode penyakit. Data kode tindakan akan terisi 

secara otomatis ketika menu form master tindakan dibuka. Sedangkan data kode 

penyakit  dapat  diisi  menggunakan tombol cari, maka  akan tampil form cari data 

penyakit seperti Gambar 4.54. 

Dalam form tindakan juga terdapat tombol simpan, ubah dan batal. 

Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data dan tombol ubah digunakan 

untuk mengubah data. Sedangkan tombol batal untuk membatalkan data-data yang 

telah diisi. 

Pada groupbox data tindakan terdapat fasilitas untuk melakukan 

pencarian data tindakan berdasarkan kode tindakan dan nama tindakan yang ingin 

dicari, yaitu dengan mengetikkan data yang diinginkan sesuai filter yang dipilih. 

User juga dapat mengubah data yang dipilih dengan memilih pada data yang ada 

di table tindakan, maka data-data tindakan yang dipilih akan terisi ke data-data 

yang ada di form tindakan. Setelah itu user dapat melakukan perubahan pada data-

data penyakit tersebut. 

Pada form cari data penyakit terdapat fasilitas untuk melakukan 

pencarian data penyakit berdasarkan kode penyakit dan nama penyakit yang ingin 

dicari, yaitu dengan mengetikkan data yang diinginkan sesuai filter yang dipilih. 

Setelah itu User dapat memilih data yang dipilih dengan memilih pada data yang 

ada di table penyakit, maka data kode penyakit yang dipilih akan terisi ke data 

kode penyakit yang ada di form tindakan. 
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Gambar 4.54. Form Cari Data Penyakit 

4.4.2 Form Transaksi 

Menu-menu transaksi pada form utama terdiri dari tiga menu, yaitu menu 

transaksi pendaftaran, pemeriksaan dan pembayaran. Form-form master 

digunakan mengelola data-data transaksi yang ada.  

A. Form Transaksi Pendaftaran 

Form Pendaftaran digunakan untuk mengelola data-data kunjungan poli 

yang dilakukan oleh pasien setiap harinya.  Dalam form pendaftaran terdapat dua 

groupbox yaitu groupbox form pendaftaran dan groupbox data pendaftaran. Form 

pendaftaran digunakan untuk mengelola data kunjungan poli yaitu menambah 

data-data kunjungan poli. Sedangkan form data pendaftaran digunakan untuk 

menampilkan dan melakukan pencarian data-data kunjungan poli yang telah 

tersimpan, data-data yang tampil dalam table data pendaftaran adalah data-data 

pendaftaran yang tersimpan. 
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Gambar 4.55. Form Transaksi Pendaftaran 

Pada form pendaftaran terdapat data-data yang wajib diisi yaitu kode 

pendaftaran, kode pasien dan poli tujuan. Data kode pendaftaran akan terisi secara 

otomatis ketika menu form pendaftaran dibuka. Kode pasien dapat diisi 

menggunakan fasilitas pencarian dengan menggunakan tombol cari yang ada di 

sebelah kanan data kode pasien, seperti pada Gambar 4.56. Jika pasien tergolong 

pasien baru maka user dapat menggunakan fasilitas tombol baru yang terletak 

disebelah kanan tombol cari, tombol ini akan menuju pada form master pasien. 

Data nama pasien dan umur akan terbentuk secara otomatis ketika id pasien terisi.  
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Gambar 4.56. Form Cari Data Pasien 

Dalam form cari data pasien terdapat fasilitas untuk melakukan pencarian 

berdasarkan kode pasien, nama, jenis pasien, alamat, jenis kelamin, golongan  

darah, status kawin, agama dan pekerjaan yang ingin dicari yaitu dengan 

mengetikkan data yang diinginkan. User dapat melakukan memilih pada data 

yang ada di table pasien. Maka data pasien yang diilih akan terisi ke data pasien 

dalam form pendaftaran. 

Dalam form pendaftaran juga terdapat tombol simpan, ubah dan batal. 

Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data pendaftaran dan tombol ubah 

digunakan untuk mengubah data. Sedangkan tombol batal untuk membatalkan 

data-data yang telah diisi. 

Pada groupbox data pendaftaran terdapat fasilitas untuk melakukan 

pencarian data pendaftaran berdasarkan kode pendaftaran, tanggal, id pasien dan 

nama yang ingin dicari yaitu dengan mengetikkan data yang diinginkan. User 

dapat memilih data yang ada di table pendaftaran, maka data-data pendaftaran 

yang dipilih akan terisi ke data-data yang ada di form pendaftaran. Dalam fasilitas 

ini, user hanya dapat melihat rincian data-data kunjungan yang terjadi di setiap 



76 
 

kode pendaftaran tersebut, karena dalam transaksi tidak diizinkan untuk merubah 

atau menghapus data-data transaksi yang terjadi. 

B. Form Transaksi Pemeriksaan  

Form Pemeriksaan digunakan untuk mengelola data-data pemeriksaan 

pasien yang terjadi di setiap poli. Dalam form pemeriksaan terdapat empat 

groupbox yaitu groupbox form pemeriksaan, groupbox detil pemeriksaan, 

groupbox history pasien dan groupbox data pemeriksaan seperti pada Gambar 

4.57. 

 

Gambar 4.57. Form Transaksi Pemeriksaan 

Form pemeriksaan digunakan untuk mengelola data pemeriksaan pasien 

yaitu menambah data-data pasien sesuai dengan pendaftaran pasien. Pada form 
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pemeriksaan terdapat data-data yang wajib diisi yaitu kode pemeriksaan dan kode 

pendaftaran. Data kode pemeriksaan akan terisi secara otomatis ketika menu form 

pemeriksaan dibuka. Sedangkan kode pendaftaran dapat diisi menggunakan 

fasilitas pencarian dengan menggunakan tombol cari yang ada di sebelah kanan 

data kode pendaftaran, maka akan tampil form cari data pendaftaran sesuai 

pendaftaran pasien perpoli seperti pada Gambar 4.58. Jika tidak ada pasien yang 

mendaftar maka form cari data pendaftaran akan kosong jika ada yang mendaftar 

akan terisi sesuai urut pendaftaran pasien. hanya data-data pasien yang mendaftar 

di poli di tanggal tersebut dan data-data tersebut hanya data pasien yang berasal 

dari poli tersebut. Dalam form cari data pendaftaran terdapat fasilitas untuk 

melakukan pencarian berdasarkan kode pendaftaran, kode pasien dan nama pasien 

yang ingin dicari yaitu dengan mengetikkan data yang diinginkan. User dapat 

melakukan memilih pada data yang ada di table pendaftaran. Maka data 

pendaftaran yang diilih akan terisi ke dalam form pemeriksaan. 

 

Gambar 4.58. Form Cari Data Pendaftaran 

Groupbox history pasien adalah berfungsi untuk menapilkan history 

kesehatan pasien berdasarkan kode pasien yang ada pada form pemeriksaan. Jadi 
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ketika data kode pasien terisi maka history pasien akan muncul secara otomatis 

berdasarkan kode pasien pasien yang ada pada form pemeriksaan.  

Pada groupbox detil pemeriksaan terdapat dua tombol yaitu tombol 

tindakan dan tombol resep. Tombol tindakan digunakan untuk menampilkan form 

tindakan medis seperti pada Gambar 4.59, dimana pada form tindakan medis 

digunakan untuk mengelola data-data tindakan yang diberikan dokter kepada 

pasien. 

 

Gambar 4.59. Form Data Tindakan Medis 

Pada  form data tindakan medis terdapat data yang harus diisi yaitu kode 

pemeriksaan, diagnose dan nama tindakan. Kode pemeriksaan dapat diisi 

menggunakan fasilitas pencarian dengan menggunakan tombol cari yang ada di 

sebelah kanan data kode pemeriksaan, seperti pada Gambar 4.60. Diagnosa dapat 

diisi menggunakan fasilitas pencarian dengan menggunakan tombol cari yang ada 

di sebelah kanan data diagnosa, seperti pada Gambar 4.61. Nama tindakan dapat 
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diisi menggunakan fasilitas pencarian dengan menggunakan tombol cari yang ada 

di sebelah kanan data nama tindakan, seperti pada Gambar 4.62. Tombol tampung 

digunakan untuk menampung data tindakan yang diberikan pada pasien. 

Sedangkan tombol batal digunakan untuk membatalkan data-data yang telah terisi 

pada form data tindakan medis. 

 

Gambar 4.60. Form Cari Data Pemeriksaan 

 

 

Gambar 4.61. Form Cari Data Penyakit 
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Gambar 4.62. Form Cari Data Tindakan 

Tombol Resep pada groupbox detil rekam medis digunakan untuk 

menampilkan form resep. Dalam form resep terdapat dua groupbox yaitu 

groupbox form resep dan groupbox data resep. Form resep digunakan untuk 

mengelola data resep yang diberikan pada pasien berdasarkan penyakit yang 

diderita oleh pasien. Sedangkan data resep digunakan untuk menampilkan data 

resep yang telah tersimpan berdasarkan kode resep. 

 

Gambar 4.63. Form Resep 

 Pada form resep terdapat data yang harus diisi yaitu kode pemeriksaan, 

kode resep dan kode obat. Kode pemeriksaan dapat diisi menggunakan fasilitas 

pencarian dengan menggunakan tombol cari yang ada di sebelah kanan data kode 
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pemeriksaan, seperti pada Gambar 4.64. Data kode resep akan terisi secara 

otomatis ketika menu form resep dibuka. Sedangkan kode obat dapat diisi 

menggunakan fasilitas pencarian dengan menggunakan tombol cari yang ada di 

sebelah kanan data kode obat, seperti pada Gambar 4.65. Dalam form resep juga 

terdapat tombol simpan, ubah dan batal. Tombol simpan digunakan untuk 

menyimpan data resep. Tombol ubah digunakan untuk mengubah data yang telah 

tersimpan. Tombol batal untuk membatalkan data-data yang telah diisi. 

Sedangkan tombol cetak digunakan untuk mencetak data  resep, maka akan 

muncul form cetak resep berdasarkan kode  resep seperti Gambar 4.66. 

 

Gambar 4.64. Form Cari Data Pemeriksaan 

 

Gambar 4.65. Form Cari Data Obat 
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Gambar 4.66. Form Cetak Resep 

 Pada form cetak resep terdapat data yang harus diisi yaitu data kode 

resep. Tombol cari digunakan untuk menampilkan data resep yang akan dicetak 

berdasarkan data kode resep. 

 Pada form pemeriksaan juga terdapat tombol simpan dan batal. Tombol 

simpan digunakan untuk menyimpan data pemeriksaann. Sedangkan tombol batal 

untuk membatalkan data-data yang telah diisi. 

 Sedangkan pada groupbox data pemeriksaan terdapat fasilitas untuk 

melakukan pencarian data pemeriksaan berdasarkan kode pemeriksaan dan kode 

pasien yang ingin dicari yaitu dengan mengetikkan data yang diinginkan. User 

dapat memilih data yang ada di table pemeriksaan, maka data-data pemeriksaan 

yang dipilih akan terisi ke data-data yang ada di form pemeriksaan. Dalam 

fasilitas ini, user hanya dapat melihat rincian data-data pemeriksaan yang terjadi 
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di setiap kode pemeriksaan tersebut, karena dalam transaksi tidak diizinkan untuk 

merubah atau menghapus data-data transaksi yang terjadi. 

C. Form Transaksi Pembayaran  

 Form Pembayaran digunakan untuk mengelola data-data pembayaran 

tindakan pasien.  Dalam form pembayaran terdapat tiga groupbox yaitu groupbox 

form pembayaran, groupbox biaya pemeriksaan dan groupbox data pembayaran. 

 

Gambar 4.67. Form Pembayaran 

 Groupbox form pembayaran digunakan untuk mengelola data 

pembayaran yaitu menambah data-data pembayaran. Data kode pembayaran akan 

terisi secara otomatis ketika menu form pembayaran dibuka. Sedangkan kode 

pemeriksaan dapat diisi menggunakan fasilitas pencarian dengan menggunakan 

tombol cari yang ada di sebelah kanan data kode pemeriksaan, maka akan tampil 

form cari data pemeriksaan sesuai pemeriksaan pasien perpoli, seperti pada 
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Gambar 4.68. Pada cari data pemeriksaan terdapat fasilitas untuk melakukan 

pencarian data pemeriksaan berdasarkan kode pemeriksaan dan kode pasien yang 

ingin dicari yaitu dengan mengetikkan data yang diinginkan. User dapat memilih 

data yang ada di table pemeriksaan, maka data-data pemeriksaan yang dipilih 

akan terisi ke data-data yang ada di form pembayaran. 

 

Gambar 4.68. Form Cari Data  Pemeriksaan 

 Pada Groupbox biaya pemeriksaan digunakan untuk menampilkan data 

biaya pemeriksaan dan data tindakan yang telah diberikan kepada pasien saat 

pemeriksaan berdasarkan kode pemeriksaan.  

 Sedangkan pada groupbox data pembayaran terdapat fasilitas untuk 

melakukan pencarian data pembayaran berdasarkan kode pembayaran dan kode 

pasien yang ingin dicari yaitu dengan mengetikkan data yang diinginkan. User 

dapat memilih data yang ada di table pembayaran, maka data-data pembayaran 

yang dipilih akan terisi ke data-data yang ada di form pembayaran. Dalam fasilitas 

ini, user hanya dapat melihat rincian data-data pembayaran yang terjadi di setiap 

kode pembayaran tersebut, karena dalam transaksi tidak diizinkan untuk merubah 

atau menghapus data-data transaksi yang terjadi. 
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 Pada form pembayaran juga terdapat tombol simpan, cetak dan batal. 

Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data pemeriksaann dan tombol batal 

untuk membatalkan data-data yang telah diisi. Sedangkan tombol cetak digunakan 

untuk mencetak data bukti pembayaran, maka akan muncul form ceta bukti 

pembayaran seperti Gambar 4.69.  

 

Gambar 4.69. Form Cetak Bukti Pembayaran 

 Pada form cetak bukti pembayaran terdapat data yang harus diisi yaitu 

data kode pembayaran. Tombol cari digunakan untuk menampilkan data bukti 

prmbayaran yang akan dicetak berdasarkan data kode pembayaran. 

4.4.3 Form Laporan 

 Menu-menu form laporan digunakan untuk menampilkan laporan-

laporan yang dihasilkan dari data-data master dan data-data transaksi. Dimana 

data-data tersebut dapat digunakan dalam mengambil keputusan.  
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A. Form Laporan Kunjungan Pasien 

 Form laporan kunjungan pasien digunakan untuk menampilkan data-data 

kunjungan semua pasien. Laporan tersebut dapat membantu manajemen dalam 

mengetahui rincian jumlah pasien yang melakukan kunjungan dalam suatu 

periode. 

 

Gambar 4.70. Form Laporan Kunjungan 

 Dalam form laporan kunjungan pasien terdapat filter-filter untuk 

menampilkan laporan kunjungan yaitu berdasarkan jenis pasien, poli tujuan dan 

periode kunjungan. Jika user ingin memilih data filter tersebut maka, user harus 

memberikan cek pada checkbox filter tersebut. Pengisian data jenis pasien user 

dapat memilih secara langsung pada combobox jenis pasien dan Pengisian data 

jenis kelamin user juga dapat memilih secara langsung pada combobox jenis 

kelamin. Sedangkan untuk pengisian periode, user dapat menekan data bulan ke 

atas atau ke bawah. 
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 Dalam Form laporan kunjungan pasien terdapat tombol cari dan batal. 

Tombol cari digunakan untuk menampilkan data laporan berdasarkan filter data 

yang dilakukan oleh user. Tombol batal digunakan untuk membatalkan data yang 

telah diisi pada filter dan juga untuk menampilkan semua data laporan tanpa filter 

apapun. 

B. Form Laporan Kesehatan Pasien 

 Form laporan kesehatan pasien digunakan untuk menampilkan data-data 

kesehatan pasien. Laporan tersebut dapat membantu manajemen dalam 

mengetahui kesehatan pasien yang pernah melakukan pemeriksaan dalam suatu 

periode. Sedangkan bagi dokter laporan tersebut membantu dalam mengetahui 

history penyakit yang pernah dialami oleh pasien. 

 

Gambar 4.71. Form Kesehatan Pasien 

 Dalam form laporan kesehatan Pasien terdapat filter-filter untuk 

menampilkan laporan data pemeriksaan pasien yaitu berdasarkan poli dan periode 
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pemeriksaan. Jika user ingin memilih data filter tersebut maka, user harus 

memberikan cek pada checkbox filter tersebut. Pengisian data pasien dapat 

menggunakan fasilitas pencarian, yaitu dengan menggunakan tombol yang berada 

disebelah kanan data pasien, seperti pada Gambar 4.72. Untuk pengisian periode, 

user dapat menekan data bulan ke atas atau ke bawah. 

 

Gambar 4.72. Form Pencarian Data Pasien 

 Dalam form cari data pasien terdapat fasilitas untuk melakukan pencarian 

berdasarkan kode pasien, nama, jenis pasien, alamat, jenis kelamin, golongan  

darah, status kawin, agama dan pekerjaan yang ingin dicari yaitu dengan 

mengetikkan data yang diinginkan. User dapat melakukan memilih pada data 

yang ada di table pasien. Maka data pasien yang diilih akan terisi ke data pasien 

dalam form laporan kunjungan pasien. 

 Dalam Form laporan kesehatan pasien terdapat tombol cari dan batal. 

Tombol cari digunakan untuk menampilkan data laporan berdasarkan filter data 

yang dilakukan oleh user. Tombol batal digunakan untuk membatalkan data yang 

telah diisi pada filter dan juga untuk menampilkan semua data laporan tanpa filter 

apapun. 
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C. Form Laporan 10 Besar Penyakit 

 Form laporan 10 besar penyakit digunakan untuk menampilkan data-data 

penyakit yang sering diderita oleh pasien. Laporan tersebut dapat membantu 

manajemen dalam mengetahui data penyakit yang sering diderita oleh pasien 

dalam suatu periode. 

 

Gambar 4.73. Form Laporan 10 Besar Penyakit 

 Dalam form laporan 10 besar penyakit terdapat filter untuk menampilkan 

laporan data 10 besar penyakit yaitu berdasarkan periode pemeriksaan.Untuk 

pengisian periode, user dapat menekan data bulan ke atas atau ke bawah. 

 Dalam Form laporan 10 besar penyakit terdapat tombol cari dan batal. 

Tombol cari digunakan untuk menampilkan data laporan berdasarkan data periode 

bulan yang pilih oleh user. Tombol batal digunakan untuk membatalkan data yang 

telah diisi pada filter dan juga untuk menampilkan semua data laporan tanpa filter 

apapun. 
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D. Form Laporan Pendapatan 

 Form laporan pendapatan digunakan untuk menampilkan data-data 

pendapatan yang diperoleh klinik dari biaya tindakan medis. Laporan pendapatan 

digunakan untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh untuk setiap poli atau 

semua poli dalam satu periode. 

 

Gambar 4.74. Form Laporan Pendapatan 

 Dalam form laporan pendapatan terdapat filter-filter untuk menampilkan 

laporan pendapatan yaitu berdasarkan poli dan periode pembayaran. Jika user 

ingin memilih data filter tersebut maka, user harus memberikan cek pada 

checkbox filter tersebut. Pengisian data nama poli user dapat memilih secara 

langsung pada combobox nama poli. Untuk pengisian periode, user dapat 

menekan data bulan ke atas atau ke bawah. 

 Dalam Form laporan pendapatan terdapat tombol cari dan batal. Tombol 

cari digunakan untuk menampilkan data laporan berdasarkan filter data yang 
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dilakukan oleh user. Tombol batal digunakan untuk membatalkan data yang telah 

diisi pada filter dan juga untuk menampilkan semua data laporan tanpa filter 

apapun. 
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