
46 

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Metode Peneletian 

Pada bagian ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk 

membahas penyelesaian permasalahan yang diterangkan pada bab satu. Tahapan 

proses untuk menyelesaikan permasalahan ini bisa dilihat pada gambar berikut 

.
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Gambar 3.1 Metode penelitan pada aplikasi pelayanan dan rekam medis CTKI 
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3.2. Studi Literatur 

Pada bagian ini menjelasakan tentang studi literatur yang digunakan untuk 

mempelajari konsep dan teori, serta materi dari buku dan literatur yang mengarah pada 

pemecahan masalah. 

a. Alur pelayanan pemeriksaan kesehatan CTKI. 

Sebagai dasar untuk memahami proses pelayanan pemeriksaan kesehatan yang 

dilakukan oleh petugas Al-Huda Medical Center kepada CTKI. 

b. Rekam medis. 

Sebagai dasar untuk memahami proses penyimpanan data rekam medis 

pemeriksaan kesehatan CTKI yang dilakukan oleh petugas Al-Huda Medical 

Center. 

c. Perancangan sistem. 

1. ICONIX Process 

Sebagai referensi untuk mempelajari pemodelan dan urutan pengerjaan sebuah 

proyek, dalam hal ini adalah untuk pengerjaan tugas akhir penulis. 

2. Codeigniter 

Sebagai referensi untuk mempelajari framework dan cara kerjanya yang 

digunakan untuk pengerjaan struktur bahasa pemrograman. 

3. Model-View-Controller (MVC) 

Sebagai referensi untuk mempelajari cara kerja MVC yang digunakan sebagai 

acuan pada framework Codeigniter. 

4. Bootstrap 

Sebagai referensi untuk mempelajari cara kerja bootstrap yang digunakan 

untuk pengerjaan frontend aplikasi yang dibuat. 
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3.3. Akuisisi Kebutuhan 

Proses akuisisi kebutuhan dilakukan dengan cara melakukan kontak secara 

langsung dengan objek dan mengumpulkan data secara real time, seperti wawancara, 

survei atau investigasi hard data. Berikut urutan dari proses akuisisi kebutuhan: 

3.3.1. Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari 2 informan, yaitu dokter 

pemeriksa dan bagian administrasi, didapatkan informasi sebagai berikut. 

a. Terdapat 3 jenis transaksi yaitu pendaftaran CTKI, pembayaran pemeriksaan, 

pemeriksaan medis. 

b. Untuk pemeriksaan medis dibagi menjadi 4 yaitu pemeriksaan medical history, 

pemeriksaan fisik dan jiwa sederhana, pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan 

laboratorium. 

c. Jumlah CTKI yang dilayani pertahun mencapai 2000-5000 orang. 

d. Jenis pelaporan yang dihasilkan adalah laporan hasil pemeriksaan, laporan 

jumlah PJTKI, laporan jumlah CTKI, laporan negara tujuan, laporan 

penggunaan kertas film dan laporan penggunaan blangko sertifikat kesehatan. 

3.3.2. Investigasi Hard Data 

Proses ini dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian kebutuhan data 

setelah melakukan wawancara. Penyesuaian ini dilakukan dengan cara melakukan 

permintaan dokumen, foto atau pun file yang terkait dengan hasil wawancara 

sebelumnya sebagai penambahan referensi wawancara terkait kebutuhan dokumen 

penelitian (Kendall, 2011). Berikut investigasi hard data yang penulis dapatkan: 

a. Data jumlah CTKI tahun 2009-2014 dalam bentuk MS Excel. 
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b. Data jumlah pemeriksaan oleh masing-masing dokter pemeriksa tahun 2009-

2014 dalam bentuk MS Excel. 

c. Data jumlah negara tujuan CTKI tahun 2009-2014 dalam bentuk MS Excel. 

d. Data jumlah 10 besar PJTKI tahun 2009-2014 dalam bentuk MS Excel. 

e. Data jumlah hasil fit, unfit dan pending pada tahun 2009-2014 dalam bentuk 

MS Excel. 

f. Data jumlah penggunaan film tahun 2009-2014 dalam bentuk MS Excel. 

g. Data jumlah penggunaan blangko sertifikat kesehatan tahun 2009-2014 dalam 

bentuk MS Excel. 

h. Data contoh bentuk laporan Al-Huda Medical Center tahun 2014 dalam bentuk 

MS Word. 

 

3.4. Analisis Permasalahan dan Kebutuhan 

Pada proses analisis kebutuhan dilakukan pengecekan ulang terhadap hasil 

proses akuisisi kebutuhan untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah mencakup 

kebutuhan secara keseluruhan atau terjadi pengurangan kebutuhan sesuai dengan hasil 

akuisisi kebutuhan yang telah dilakukan. Kebutuhan aplikasi pelayanan dan rekam 

medis CTKI pada Al-Huda Medical Center secara keseluruhan berdasarkan akuisisi 

kebutuhan dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Terdapat permasalahan pokok yang dapat penulis ambil sebagai dasar untuk 

pengerjaan ICONIX Process yang diterangkan pada poin-poin dibawah ini. 

a. Pencatatan data yang masih dalam bentuk dokumen kertas sebagai media 

penyimpanan. 

b. Pembuatan nomor registrasi secara manual dengan menggunakan tulisan tangan. 
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c. Nomor registrasi terdiri dari kode negara, bulan registrasi, tahun registrasi dan 

nomor urut registrasi. Contohnya SG0520160001. 

d. Proses pendaftaran dengan sistem batch processing dan pendataan foto CTKI 

yang berbeda sehingga rentan terjadi kesalahan. 

e.  Proses verifikasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Al-Huda Medical 

Center yang diminta oleh BNP2TKI rentan terjadi kesalahan. 

f. Pelabelan tabung spesimen dengan nomor registrasi masih ditulis dengan tangan. 

g. Pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium kepada bagian administrasi dengan 

menggunakan telepon yang memungkinkan menimbulkan kesalahan dalam 

pencatatan data rekam medis. 

h. Pelaporan hasil pendaftaran, rekam medis, penggunaan blangko serta kertas foto 

radiologi yang sesuai dengan permintaan manajamen Al-Huda Medical Center 

menjadi lama, karena data yang digunakan berdasarkan arsip dan dokumen 

kertas dan dilakukan penghitungan data secara manual. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis dapat menyimpulkan 

kebutuhan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan diatas adalah 

dengan membuat sebuah aplikasi yang dapat menangani proses pendaftaran CTKI, 

pencatatan rekam medis CTKI, menghasilkan sertifikat kesehatan dan menghasilkan 

jenis-jenis laporan yang dibutuhkan oleh bagian manajemen Al-Huda Medical Center. 

Aplikasi pelayanan dan rekam medis CTKI yang dibuat ini menggunakan 

basis web. Kelebihan dalam menggunakan basis web adalah aplikasi ini nantinya dapat 

mendukung berbagai platform, baik itu merupakan PC, laptop maupun mobile gadget. 

Selain itu penggunaan basis web juga memudahkan pelaporan yang dilakukan oleh 

laboratorium kepada bagian administrasi yang selama ini menggunakan telepon, 
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dimana penggunaan telepon dapat mengurangi akurasi pelaporan terkait dengan 

pemeriksaan sampel spesimen CTKI yang menghasilkan beberapa jenis hasil 

pemeriksaan. Kelebihan lain penggunaan basis web adalah memungkinkan perbaikan 

secara sistem menjadi lebih mudah, karena dalam basis web apabila ada perubahan 

pada sisi server maka client tidak perlu melakukan update ataupun melakukan install 

perangkat lunak yang baru. 

 

3.5. Desain 

Pada proses desain dilakukan representasi dari hasil analisis kebutuhan ke 

dalam bentuk desain. Terdapat beberapa desain yang terkait dengan penelitian Tugas 

Akhir yang dijelaskan sebagai berikut. 

3.5.1. Workflow 

Gambar di bawah ini merupakan rancangan alur kerja dari penerapan aplikasi 

pelayanan dan rekam medis calon TKI pada Al-Huda Medical Center. 
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Aplikasi Pelayanan dan Rekam 
Medis CTKI

 

Gambar 3.2 Rancangan workflow aplikasi pada Al-Huda Medical Center 
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Pada gambar 3.2 menunjukkan rancangan alur kerja aplikasi pelayanan dan 

rekam medis CTKI, dimana setiap proses pendaftaran, pembayaran, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan jiwa sederhana, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi dan 

analisa hasil memiliki akses terhadap aplikasi pelayanan dan rekam medis CTKI. 

Akses yang diberikan adalah data yang terkait dengan masukkan ataupun perubahan 

dari masing-masing proses. Sehingga seluruh proses dari pendaftaran hingga 

menghasilkan sebuah laporan dapat terintegrasi dengan aplikasi yang dibuat. Selain 

itu calon TKI dapat mengakses aplikasi ini secara online untuk mengetahui hasil 

pemeriksaannya. 

3.5.2. Desain Arsitektur 

Berikut adalah gambar yang menjelaskan tentang hubungan antara aktor 

dengan aplikasi pelayanan dan rekam medis yang akan dibangun. 
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 Gambar 3.3 Desain arsitektur aplikasi pelayanan dan rekam medis calon TKI 
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3.5.3. Blok Diagram 

Pada perancangan aplikasi, hubungan antara elemen-elemen utama 

digambarkan pada blok diagram yang ada pada gambar dibawah. 
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Data hasil 
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Data hasil 
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laboratorium
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Pencatatan 
rekam medis

Surat keterangan unfit

Laporan nama 
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Rekam medis
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Gambar 3.4 Blok diagram aplikasi pelayanan dan rekam medis CTKI pada Al-Huda 

Medical Center 
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a. Input 

i. Data calon TKI: merupakan data yang terkait dengan proses pendaftaran, yaitu 

identitas diri, nomor paspor dan pas foto. 

ii. Data negara tujuan: merupakan data yang terkait dengan negara tujuan calon TKI, 

yaitu negara di ASEAN, Korea, Malaysia dan negara lainnya (Saudi Arabia, 

Hongkong, Taiwan, dll.) 

iii. Data hasil pemeriksaan medical history: merupakan data yang dibutuhkan untuk 

pencatatan rekam medis, yaitu seluruh data hasil pemeriksaan medical history 

calon TKI. 

iv. Data hasil pemeriksaan fisik: merupakan data yang dibutuhkan untuk pencatatan 

rekam medis, yaitu seluruh data hasil pemeriksaan fisik calon TKI. 

v. Data hasil pemeriksaan sistem tubuh: merupakan data yang dibutuhkan untuk 

pencatatan rekam medis, yaitu seluruh data hasil pemeriksaan sistem tubuh calon 

TKI. 

vi. Data hasil pemeriksaan laboratorium: merupakan data yang dibutuhkan untuk 

pencatatan rekam medis, yaitu seluruh data hasil pemeriksaan laboratorium 

sampel spesimen calon TKI. 

vii. Data hasil pemeriksaan radiologi: merupakan data yang dibutuhkan untuk 

pencatatan rekam medis, yaitu hasil pemeriksaan foto radiologi dan nomor rak 

penyimpanan foto radiologi. 

viii. Data dokter pemeriksa: merupakan data yang dibutuhkan untuk pencatatan rekam 

medis terkait dengan dokter pelaku pemeriksaan kesehatan calon TKI. 
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b. Proses 

i. Pendaftaran calon TKI: merupakan bagian dari aplikasi yang menangani proses 

pengelolaan data dari calon TKI terkait dengan data-data pendaftaran seperti 

identitas diri, foto, dan nomor paspor. Apabila calon TKI tersebut mendaftar 

bersama perusahaan pengantar maka nama perusahaan pengantar tersebut juga 

diinputkan. Inputan ini dilakukan oleh bagian administrasi, karena harus melalui 

proses pengecekan kesesuaian antara kartu identitas dan juga paspor dengan calon 

TKI itu sendiri. 

ii. Pencatatan Rekam Medis: merupakan bagian dari aplikasi yang menangani proses 

pencatatan rekam medis (termasuk input, update dan delete data) yang hanya 

dapat diakses oleh bagian administrasi. Data rekam medis yang dicatat adalah 

medical history, pemeriksaan fisik, pemeriksaan sistem tubuh, pemeriksaan 

laboratorium dan pemeriksaan radiologi berikut dengan dokter pemeriksanya. 

iii. Pencarian hasil pemeriksaan: merupakan bagian dari aplikasi yang menangani 

proses inputan data dari calon TKI dan rekam medis. 

iv. Pelaporan: merupakan bagian dari aplikasi yang menangani proses kostumisasi 

dan pembuatan laporan. 

c. Output 

i. Laporan: merupakan output laporan yang dihasilkan dari aplikasi sesuai dengan 

pilihan jenis laporan dan kostumisasi (apabila ada. Jenis laporan yang dapat 

dihasilkan yaitu laporan nama perusahaan pengantar calon TKI, laporan jumlah 

calon TKI, laporan jenis pemeriksaan medis, laporan negara tujuan, laporan hasil 

pemeriksaan medis (fit / unfit), laporan penggunaan kertas film untuk rontgen dan 

blangko sertifikat kesehatan. 
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ii. Sertifikat Kesehatan: merupakan output yang dihasilkan dari aplikasi sesuai 

dengan data rekam medis calon TKI yang fit dan sesuai dengan syarat negara 

tujuan calon TKI. 

iii. Label Barcode: merupakan output yang dihasilkan dari aplikasi yang digunakan 

untuk pelabelan tabung spesimen dan juga pelabelan sertifikat kesehatan. Barcode 

ini juga digunakan bagian laboratorium untuk mengurangi kesalahan input nomor 

registrasi calon TKI pada masing-masing tabung spesimen ataupun nomor 

registrasi yang tidak terbaca karena sebelumnya menggunakan tulisan tangan. 

Selain itu barcode ini ditempelkan pada sertifikat kesehatan sebagai standar 

sertifikat kesehatan dan digunakan oleh bagian administrasi sebagai inputan untuk 

perubahan data apabila calon TKI tersebut ingin melakukan perubahan negara 

tujuan. 

iv. Surat Keterangan: merupakan output yang dihasilkan dari aplikasi yang 

memberikan keterangan kepada calon TKI bahwa hasil pemeriksaan calon TKI 

tersebut memiliki hasil unfit. Surat keterangan ini dapat dilihat ataupun dicetak 

melalui aplikasi ini. 

v. Hasil Pemeriksaan: merupakan output yang dihasilkan dari aplikasi yang 

memberikan keterangan kepada calon TKI bahwa hasil pemeriksaan calon TKI 

tersebut dapat berupa fit ataupun unfit. 

vi. Rekam Medis: merupakan output yang dihasilkan dari aplikasi yang memberikan 

seluruh keterangan terkait pemeriksaan medis calon TKI dalam bentuk database 

yang terstruktur. 
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3.5.4. ICONIX Process 

Pada bagian ini menjelaskan tahapan-tahapan yang digunakan untuk 

pengerjaan penelitian pada Tugas Akhir penulis. Berikut adalah tahapan-tahapan yang 

terjadi pada ICONIX Process. 

1. Domain Modeling 

Domain modeling digunakan untuk menjelaskan tentang pengertian tentang 

ruang lingkup permasalahan yang terjadi pada sebuah proyek, dalam hal ini adalah 

penelitian Tugas Akhir penulis pada Al-Huda Medical Center. 

 

Gambar 3.5 Rancangan domain model pada Al-Huda Medical Center 

 

2. GUI Storyboarding 

a. Rancangan Desain Halaman Utama 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan oleh CTKI / PJTKI yang 

ingin melakukan pencarian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang telah 
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dilakukan. Halaman ini juga berfungsi sebagai halaman informasi untuk pengguna 

umum terkait dengan informasi pendaftaran ataupun tentang Al-Huda Medical Center. 

No Registrasi

Password

InformasiHome

Item 1

Item 2

FOOTER

HEADER

Cari Data

CariWeb content

 

Gambar 3.6 Rancangan desain halaman utama 

 

b. Rancangan Desain Halaman Login 

Halaman login digunakan untuk membatasi pengguna yang tidak memiliki 

hak akses terhadap aplikasi. Sebelum pengguna dapat melakukan akses ke halaman 

admin / karyawan, pengguna akan diarahkan menuju halaman login terlebih dahulu. 

Pada halaman login ini terdapat inputan berupa username dan password. 

 

Gambar 3.7 Rancangan desain form login pada halaman login 
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c. Rancangan Desain Halaman Admin dan Karyawan 

Setelah pengguna berhasil login, maka pengguna dapat masuk ke dalam 

halaman admin dan karyawan. Setiap menu yang tersedia pada navigation bar di 

halaman ini tidak sepenuhnya dapat diakses oleh setiap pengguna, karena setiap 

pengguna memiliki batasan level akses terhadap tiap-tiap fitur pada halaman ini. 

Berikut adalah isi dari masing-masing menu tab pada navigation bar yang memiliki 

dropdown list. 

1. Master: 

 PJTKI 

 Negara Tujuan 

 Kertas Film 

 Blangko 

 Kertas Film (Rusak) 

 Blangko (Rusak) 

2. Adminitrasi: 

 Registrasi 

 Pembayaran 

 Sertifikat Kesehatan 

 Pemeriksaan Radiologi 

 Pemeriksaan Laboratorium 

 Penentuan Hasil Pemeriksaan 

3. Rekam Medis 

 Pemeriksaan Fisik 

 Pemeriksaan Radiologi 

 Pemeriksaan Laboratorium 

 Penentuan Hasil Pemeriksaan 

4. Laporan: 

 Laporan Registrasi 

 Laporan Registrasi (Per-PJTKI) 

 Laporan Rekam Medis 

 Laporan Lain-lain 

Pada gambar 3.16 merupakan desain halaman admin dan karyawan dimana 

pada bagian tengah halaman ini terdapat content panel. Bagian ini berfungsi untuk 

menampilkan tiap-tiap fitur pada aplikasi ini. 
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UserHome Master Administrasi Rekam Medis Laporan My Admin

FOOTER

Web Content

Login sebagai:  ..

 

Gambar 3.8 Rancangan desain form pada halaman admin dan karyawan. 

 

d. Rancangan Desain Halaman PJTKI 

Halaman ini dapat diakses melalui menu master yang terdapat pada 

navigation bar di halaman admin dan karyawan. Halaman ini digunakan untuk 

menyajikan seluruh data PJTKI yang terdaftar dalam bentuk tabel. Pengguna dapat 

memasukkan kata kunci pencarian pada kolom pencarian untuk menyaring data yang 

ditampilkan sesuai kata kunci yang dimasukkan. Pada tabel terdapat 2 tombol aksi 

yang berfungsi untuk merubah dan menghapus data PJTKI yang terdaftar. Selain itu 

juga terdapat tombol tambah yang digunakan untuk mengakses halaman tambah data 

PJTKI. 

Daftar PJTKI

ID PJTKI Nama Alamat Kota No Telepon Fax Aksi

NAVBAR

FOOTER

Tambah

Tampilan dari 1 sampai 5 dari 10 entri Balik Lanjut1 2 3

5 Cari...Tampilan entri
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Gambar 3.9 Rancangan desain form pada halaman PJTKI. 

Halaman ini dapat diakses melalui tombol tambah yang terdapat pada 

halaman daftar PJTKI. Fungsi halaman ini adalah untuk menambahkan data PJTKI 

yang baru. 

Nama PJTKI:

Alamat:

Provinsi:

Kota:

No. Telepon:

Fax:

Email:

Simpan

NAVBAR

FOOTER
 

Gambar 3.10 Rancangan desain form input data PJTKI. 

 

e. Rancangan Desain Halaman Negara Tujuan 

Halaman ini dapat diakses melalui menu master yang terdapat pada 

navigation bar di halaman admin dan karyawan. Halaman ini berfungsi untuk 

menyajikan seluruh data negara tujuan yang telah didaftarkan dalam bentuk tabel. 

Pengguna dapat memasukkan kata kunci pencarian pada kolom pencarian untuk 

menyaring data yang ditampilkan sesuai kata kunci yang dimasukkan. Pada tabel 

terdapat 2 tombol aksi yang berfungsi untuk merubah dan menghapus data negara 

tujuan. Selain itu juga terdapat tombol tambah yang digunakan untuk mengakses 

halaman tambah data negara tujuan. 
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FOOTER

Daftar Negara:

Tambah

No Nama Negara Kode Negara Biaya Periksa Aksi

NAVBAR

Tampilan dari 1 sampai 5 dari 10 entri Balik Lanjut1 2 3

5 Cari...Tampilan entri

 

Gambar 3.11 Rancangan desain form pada halaman negara tujuan. 

 

Halaman ini dapat diakses melalui tombol tambah yang terdapat pada 

halaman daftar negara tujuan. Fungsi dari halaman ini adalah untuk menambahkan 

data negara tujuan yang baru. 

Simpan

Nama Negara:

Kode Negara:

Biaya Pemeriksaan:

NAVBAR

FOOTER
 

Gambar 3.12 Rancangan desain form input data negara tujuan. 

 

f. Rancangan Desain Halaman Registrasi 

Halaman ini dapat diakses melalui menu administrasi yang terdapat pada 

navigation bar di halaman admin dan karyawan. Halaman ini digunakan untuk 

menyajikan seluruh data CTKI yang telah terdaftar dalam bentuk tabel. Pengguna 

dapat memasukkan kata kunci pencarian pada kolom pencarian untuk menyaring data 
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yang ditampilkan sesuai kata kunci yang dimasukkan. Pada tabel terdapat 5 tombol 

aksi yang berfungsi untuk merubah, mencetak data pendaftaran, mencetak barcode, 

unggah foto dan menghapus data CTKI. Selain itu terdapat tombol tambah yang 

berfungsi untuk mengakses halaman tambah data registrasi. Sebelum pengguna dapat 

mencetak data pendaftaran CTKI, pengguna diharuskan mengunggah foto CTKI 

terlebih dahulu, apabila pengguna menekan tombol cetak sebelum mengunggah foto, 

maka pengguna akan diarahkan ke halaman error yang menunjukkan pesan bahwa 

pengguna belum mengunggah foto. 

 

Gambar 3.13 Rancangan desain form pada halaman registrasi. 

 

Halaman ini dapat diakses melalui tombol tambah yang terdapat pada 

halaman registrasi. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data Calon Tenaga 

Kerja Indonesia yang baru. 
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No KTP:

Nama Lengkap:

Alamat:

No. Telepon:

HP:

Nomor Paspor:

Negara Tujuan:

Tempat Lahir:

Kota:

Provinsi:

Jenis Kelamin:

Tanggal Lahir:

Nama PJTKI:

Agama:

Simpan

NAVBAR

FOOTER  

Gambar 3.14 Rancangan desain form input data registrasi. 

 

g. Rancangan Desain Halaman Unggah Foto 

Halaman ini dapat diakses melalui halaman registrasi dengan melakukan klik 

pada tombol unggah foto. Halaman ini dikhususkan untuk mengunggah foto setelah 

pengguna sukses memasukkan data registrasi. Proses unggah foto ini merupakan 

syarat untuk mencetak data registrasi CTKI. 

<selected ctki data>

filename

NAVBAR

FOOTER

Nama CTKI:

Foto: browse

Simpan

 

Gambar 3.15 Rancangan desain form unggah foto 
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h. Rancangan Desain File PDF Data Registrasi 

File PDF ini merupakan hasil keluaran program untuk penyajian data 

registrasi yang diinputkan oleh pengguna. File PDF ini merupakan antarmuka akhir 

pengguna dengan program sebelum pengguna dapat mencetak data registrasi CTKI. 

Pembayaran Pemeriksaan Fisik Foto Rontgen Pengambilan sampel

(stempel & paraf) (stempel & paraf) (stempel & paraf) (stempel & paraf)

Header 
logo

Alamat
Medical Center

DATA CALON TENAGA KERJA INDONESIA

No. Registrasi: File barcode

Password:

Nomor KTP:

Nama Lengkap:

Tempat Lahir:

Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin / Umur:

Alamat:

Provinsi:

Kota:

Kecamatan

Agama:

Status Kawin:

Pekerjaan

No. Telepon:

No. HP:

<data jenis kelamin / data umur>

<data nama lengkap>

<data tanggal lahir>

<data tempat lahir>

<data no ktp>

<data password>

FOTO

<data alamat>

<data provinsi>

<data kota>

<data kecamatan>

<data agama>

<data status kawin>

<data pekerjaan>

<data no telepon>

<data no HP>

Nama PJTKI:

Negara Tujuan:

Nomor Paspor:

<data nama PJTKI>

<data negara tujuan>

<data nomor paspor>

 

Gambar 3.16 Rancangan desain file PDF data registrasi 

 

i. Rancangan Desain File PDF Barcode 

File PDF ini merupakan hasil keluaran program untuk penyajian data barcode 

sesuai dengan data registrasi yang diinputkan oleh pengguna. File PDF ini merupakan 
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antarmuka akhir pengguna dengan program sebelum pengguna dapat mencetak data 

barcode. 

File Barcode
Nama CTKI: <data>
Jenis Kelamin / Umur : <data>
Negara Tujuan: <data>

 

Gambar 3.17 Rancangan desain file PDF data barcode 

 

j. Rancangan Desain Halaman Pembayaran 

Halaman ini dapat diakses melalui menu administrasi yang terdapat pada 

navigation bar di halaman admin dan karyawan. Halaman ini digunakan untuk 

menyajikan seluruh data CTKI yang telah terdaftar dalam bentuk tabel, baik yang 

sudah melakukan pembayaran maupun belum. Pada kolom status pembayaran terdapat 

2 tautan, yaitu tautan “Sudah” dan tautan “Belum”. Tautan ini dapat diklik untuk 

merubah status pembayaran, apabila tautan “Belum” yang muncul diklik maka status 

pembayaran akan berubah menjadi “Sudah” dan sebaliknya. Pengguna juga dapat 

memasukkan kata kunci pada kolom pencarian untuk menyaring data yang tampil 

sesuai dengan kata kunci pencarian. 

FOOTER

Daftar Registrasi:

No Registrasi Nama CTKI Negara Tujuan Biaya Tgl Registrasi Status Pembayaran Tgl Bayar
Sudah
Belum

NAVBAR

Tampilan dari 1 sampai 5 dari 10 entri Balik Lanjut1 2 3

5 Cari...Tampilan entri

 

Gambar 3.18 Rancangan desain form pada halaman pembayaran. 
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k. Rancangan Desain Halaman Sertifikat Kesehatan. 

Halaman ini dapat diakses melalui menu administrasi yang terdapat pada 

navigation bar di halaman admin dan karyawan. Halaman ini digunakan untuk 

menyajikan seluruh data CTKI yang telah terdaftar. Pengguna dapat memasukkan kata 

kunci pencarian pada kolom pencarian untuk menyaring data yang ditampilkan sesuai 

kata kunci yang dimasukkan. Apabila pengguna ingin mencetak sertifikat kesehatan, 

pengguna dapat menekan tombol cetak pada kolom aksi. Ketika pengguna menekan 

tombol ini, program akan mengecek status cetak, apabila status cetak “Sukses”, maka 

pengguna akan diarahkan ke halaman error yang menunjukkan pesan apabila 

pengguna sudah pernah mencetak data ini. Apabila status cetak “Gagal” pengguna 

akan diarahkan ke halaman pemilihan blangko sebelum melakukan proses pencetakan. 

Pengecekan status cetak ini digunakan untuk mengontrol jumlah cetak sertifikat. 

Selain itu, pada kolom status cetak terdapat tautan “Sukses” yang dapat diklik untuk 

merubah status cetak menjadi “Gagal”. 

FOOTER

Daftar Registrasi:

No No Registrasi Nama CTKI Negara Tujuan Hasil Pemeriksaan Status Cetak Tanggal Cetak Aksi

NAVBAR

Tampilan dari 1 sampai 5 dari 10 entri Balik Lanjut1 2 3

5 Cari...Tampilan entri

 

Gambar 3.19 Rancangan desain form pada halaman pembayaran. 
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l. Rancangan Desain File PDF Sertifikat Kesehatan 

File PDF ini merupakan hasil keluaran program untuk penyajian data hasil 

pemeriksaan sesuai dengan data registrasi yang diinputkan oleh pengguna. File PDF 

ini merupakan antarmuka akhir pengguna dengan program sebelum pengguna dapat 

mencetak data hasil pemeriksaan dalam bentuk sertifikat kesehatan. 

Foto CTKI

Header Al-Huda
Medical Center

Name:
Sex:

Birth Date:
Status:

Nationality

Barcode

Exam Date:
Passport No:

Visa No:
Applied For:

Supplier

Medical History Data

Physical Examination and Investigation Data

Laboratory Investigation and X-Ray Data

Certification by Physician

Issue Date:

Al-Huda
Medical Center

Address

Signature and Name of The Physician

QUALIFICATION OF THE PHYSICAN

HIV / Aids:

Tubercolosis:

Malaria:

Leprosy

STD:

Bronchial Asthma:

Heart Diseases:

Hypertention:

DM:

Peptic Ulcer:

Kidney Diseases:

Cancer:

Epilepsy:

Psychiatric illness:

Hearing Problem:

Hepatitis:

3. Pulse:       /min
4. Blood Pressure          Systolic:       mm. Hg.
                                     Diastolic:      mm. Hg.

5. Chronic Skin Rash:
6. Anaesthetic Skin Patch:
7. Deformities of Limbs:
8. Anemia:
9. Jaundice:

1. Height:        cm
2. Weight:       Kg

10. Vision Test Left Right
Unaided:
Aided:

11. Hearing Impairment:

Urine
Sugar :
Albumin :
Bilharziasis :

Blood
Type :
WBC :
Malaria Film :
Mircofilaria :

Blood Chemistry
FBS :
Cholesterol :
Liver Function Test
SGOT :
SGPT :
Alk. Phos :
Renal Function Test
Creatinin :
Uera :

Pregnancy Test:

Stool
Helminthes :
Salmonella / Shigella :
Vibrio Cholera :

Serology
Anti HIV :
HbsAg :
Anti HCV :
VDRL / TPHA :

 

Gambar 3.20 Rancangan desain file PDF sertifikat kesehatan. 
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m. Rancangan Desain Halaman Tambah Data Rekam Medis 

Halaman ini dapat diakses melalui menu rekam medis yang terdapat pada 

navigation bar di halaman admin dan karyawan. Halaman ini digunakan untuk 

menambahkan data pemeriksaan kesehatan CTKI, yaitu pemeriksaan medical history, 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan laboratorium. Masing-

masing tahap pemeriksaan memiliki halaman yang terpisah. Berikut adalah rancangan 

form dan halaman untuk masing-masing tahap pemeriksaan. 

Height Weight Temperature

Pulse Systolic Diastolic

Others

Others

No. Registrasi:

Jenis Kelamin:

Nama CTKI:

Umur:

Negara Tujuan:

MEDICAL HISTORY

GENERAL PHYSIC EXAMINATION

SYSTEM EXAMINATION

Simpan

FOOTER

Form Pemeriksaan Medical History dan Fisik CTKI

NAVBAR

HIV / Aids

Leprosy

Heart Diseases

Peptic Ulcer

Epilepsy

Hepatitis

Tubercolosis

STD

Hypertention

Kidney Diseases

Psyhciatric Illness

Other

Malaria

Asthma

DM

Cancer

Hearing Problem

Chronic Skin Rash

Anemia

Anaesthetic Skin Patch

Jaundice

Deformities
Of limbs

Vision Test Left Right
Unaided
Aided

Hearing Impairment

Cardio vascular system
Heart size Heart sound

(Beri centang apabila normal)*

(Beri centang apabila normal)*

Respiratory System
Breath Sound

Gastrointestinal

Liver Spleen Kidney

Rectal examination

Nervous System and Mental Status

General Mental Status

Size of Peripheral nerves

Reflexes

Speech

Motor Power

Cognitive
function
Sensory

Examination of Genito Urinary System
Discharge Sores / Ulcers

(Beri centang apabila positif)*

 

Gambar 3.21  Rancangan desain form tambah data pemeriksaan medical history dan 

fisik. 
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Enter Text

dr.

No. Registrasi:

Jenis Kelamin:

Nama CTKI:

Umur:

Negara Tujuan:

Simpan

FOOTER

Form Pemeriksaan Radiologi CTKI

NAVBAR

Ukuran Film:

Nomor Rak:

Hasil Radiologi: Fit Unfit

Keterangan:

Pemeriksa Radiologi:

 

Gambar 3.22 Rancangan desain form tambah data pemeriksaan radiologi 

 

Untuk pemeriksaan laboratorium, desain pada bagian laboratory 

investigation dapat berubah-ubah. Hal ini disebabkan setiap negara memiliki 

permintaan yang berbeda-beda terkait dengan pemeriksaan sampel spesimen yang 

diambil dari CTKI. Untuk saat ini, Al-Huda Medical Center memiliki 3 standar negara 

yang digunakan untuk memeriksa sampel spesimen CTKI, yaitu Malaysia, ASEAN 

dan Korea.  
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No. Registrasi:

Jenis Kelamin:

Nama CTKI:

Umur:

Negara Tujuan:

Simpan

FOOTER

Form Pemeriksaan Radiologi CTKI

NAVBAR

Laboratory Investigation

 

Gambar 3.23 Rancangan desain form tambah data pemeriksaan radiologi 

Pilih

Enter Text

1. Blood
Blood type

(Beri centang apabila positif)*
HIV Antibody (ELISA)

VDRL / TPHA

HbsAg

Malaria Parasite

2. Urine Examination
(Beri centang apabila positif)*

Sugar

Opiates

Albumin

3. Slit Skin Smear
Positive Negative

4. Sputum AFB
Positive Negative

5. Rectal Swab for Salmonella
Positive Negative

6. Serum Creatinin
Normal Abnormal

Catatan:

Simpan
 

Gambar 3.24 Rancangan desain isi dari laboratory investigation negara Malaysia. 
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Pilih

Enter Text

1. Blood
Blood type

(Beri centang apabila normal)*
Haemoglobin

Microfilaria

WBC

Malaria Parasite

2. Urine Examination
(Beri centang apabila positif)*

Sugar

Bilharziasis

Albumin

3. Stool

Catatan:

Simpan

(Beri centang apabila positif)*

Helminthes
(Beri centang apabila positif)*

Salmonella / Shigella

Vibrio Cholera

4. Serology

Anti HIV
(Beri centang apabila positif)*

HbsAg

Anti HCV VDRL / TPHA

5. Blood Chemistry

FBS
(Beri centang apabila normal)*

Cholesterol

5. Liver Function Test

SGOT
(Beri centang apabila normal)*

SGPT

Alk. Phos

6. Renal Function Test

Serum Creatinin
(Beri centang apabila normal)*

Urea

 

Gambar 3.25 Rancangan desain isi dari laboratory investigation negara Korea. 

 

Pilih

Enter Text

1. Blood
Blood type

2. Urine Examination
(Beri centang apabila positif)*

Sugar

Bilirubin

Albumin

3. Stool

Catatan:

Simpan

Helminthes
(Beri centang apabila positif)*

Salmonella / Shigella

Vibrio Cholera

4. Serology

Anti HIV
(Beri centang apabila positif)*

HbsAg

VDRL / TPHA

5. Sputum AFB
Positive Negative

 

Gambar 3.26 Rancangan desain isi dari laboratory investigation negara ASEAN. 
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n. Rancangan Desain Halaman Penentuan Hasil Pemeriksaan 

Halaman ini dapat diakses melalui menu rekam medis yang terdapat pada 

navigation bar di halaman admin dan karyawan. Halaman ini digunakan untuk 

menentukan hasil pemerikssan CTKI setelah CTKI selesai melakukan prosedur 

pemeriksaan kesehatan. Pada halaman ini pengguna dapat melihat seluruh data 

pemeriksaan kesehatan mulai dari pemeriksaan medical history sampai dengan 

pemeriksaan laboratorium, kemudian pengguna dapat menentukan hasil pemeriksaan 

dengan tombol fit, unfit ataupun pending yang terdapat pada bagian bawah halaman. 

Medical History:

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan Radiologi

Pemeriksaan Laboratorium

No. Registrasi:

Jenis Kelamin:

Nama CTKI:

Umur:

Negara Tujuan:

Form Pemeriksaan Radiologi CTKI

Penentuan Hasil Pemeriksaan:

Fit Unfit Pending

NAVBAR

Tanggal Periksa: Dokter Pemeriksa:

HIV/AIDS: Tubercolosis: Malaria:
Leprosy: STD: Asthma:
Heart Disesase: Hypertention: Peptic Ulcer:
Kidney Disease: Cancer: Epilepsy
Psychiatric Illness: Hearing Problem: Hepatitis:
Other:

Tanggal Periksa: Dokter Pemeriksa:

Hasil Pemeriksaan:
Keterangan

Tanggal Periksa: Dokter Pemeriksa:

General Physic Examination
Height: Weight:
Pulse: Systolic: Diastolic:

Chronic Skin Rash: Anaesthetic Skin Patch:       Deformities of Limbs:
Anemia: Jaundice:

Vision Test Left Right
Unaided
Aided

Hearing Impairment

System Examination
Cardiovascular System

Heart Size: Heart Sound: Other:
Respiratory System

Breath sound: Other:
Gastrointestinal

Liver: Spleen: Kidney:
Rectal Exam: Other:

Nervous System and Mental Status
General Mental: Speech: Cognitive:
Size of Nerves: Motoric Power: Sensory:
Reflexes:

Examination of Genito-Urinary System
Discharge: Sores/Ulcers:

Catatan Pemeriksaan:

FOOTER

Tanggal Periksa: Dokter Pemeriksa:

Blood
Type:
Haemoglobin: WBC:
Malaria: Microfilaria

Blood Chemistry
FBS: Cholesterol:

Serology
Anti-HIV: HbsAg:
Anti-HCV: VDRL / TPHA:

Urine
Sugar: Albumin:
Opiates: Bilharziasis:
Pregnancy:

Renal Function Test
Serum Creatinin:
Urea:

Stool
Helminthes: Salmonella:
Vibrio Cholera:

Catatan pemeriksaan lab:

 

Gambar 3.27 Rancangan desain form penentuan hasil pemeriksaan 
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o. Rancangan Desain Form Laporan 

Halaman ini dapat diakses melalui menu laporan yang terdapat pada 

navigation bar di halaman admin dan karyawan. Desain laporan yang penulis rancang 

menggunakan bentuk grafik kolom (column chart). Kemudian laporan dapat disaring 

berdasarkan periode sesuai dengan masukan pengguna. 

FOOTER

NAVBAR

Pilih Periode

Awal Akhir

Tampilkan

M

June 16

T W T F S S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

M

June 16

T W T F S S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

 

Gambar 3.28 Rancangan desain form pilih periode laporan. 

 

FOOTER

NAVBAR

Laporan Registrasi Al-Huda Medical Center

Periode (awal) s.d. (akhir)

 

Gambar 3.29 Rancangan desain tampilan laporan. 
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3. Usecase Modeling 

Rancangan penggunaan aplikasi ini digambarkan melalui usecase dibawah 

ini. 

 

Gambar 3.30 Rancangan usecase aplikasi pelayanan dan rekam medis CTKI. 

 

Pada gambar 3.27 menggambarkan usecase aplikasi pelayanan dan rekam 

medis CTKI yang diawali dengan pengaksesan halaman login untuk karyawan. Setiap 

karyawan yang berhasil login ke dalam aplikasi, karyawan dapat merubah data-data 

akunnya, seperti nama, alamat, password ataupun nomor telepon. Sedangkan untuk 

CTKI dapat langsung mengakses halaman utama untuk melakukan pencarian hasil 

pemeriksaan. Pada aplikasi ini, akses karyawan dibagi menjadi 5 macam, yaitu admin 

sistem, administrasi, kasir, laboratorium dan tenaga medis. 

Admin sistem memiliki akses ke halaman kelola user. Pada halaman ini 

admin sistem dapat melakukan perubahan-perubahan pada seluruh akun yang 

uc UseCase

Kelola user

Login

Tenaga Medis

Laboratorium

CTKI

Pencarian hasil 

pemeriksaan
Pelaporan

Cetak barcode

Ubah data user 

login

Tambah data 

pemeriksaan 

laboratorium

Cetak sertifikat 

kesehatan

Kasir

Verifikasi 

pembayaran

Administrasi

Pendaftaran 

CTKI

Kelola data 

registrasi

Admin Sistem

Kelola data 

negara tujuan

Kelola data 

PJTKI

Tambah data 

pemeriksaan 

radiologi

Tambah data 

pemeriksaan 

medis CTKI

«include»

«extend»
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digunakan untuk login ke dalam aplikasi. Admin sistem juga dapat menambah data 

akun yang baru ataupun menghapus data akun yang sudah ada. Selain itu admin sistem 

juga dapat mengakses seluruh halaman yang terdapat pada aplikasi ini dengan tujuan 

sebagai pemeliharaan dan pengelolaan aplikasi. 

Administrasi merupakan bagian yang mengatur pengelolaan data master 

(seperti data PJTKI dan negara tujuan) dan registrasi. Administrasi memiliki akses ke 

dalam beberapa halaman yang dijelaskan sebagai berikut. 

a. Halaman pendaftaran CTKI. Digunakan untuk menambahkan data registrasi 

CTKI yang baru 

b. Halaman kelola data registrasi. Digunakan untuk merubah atau menghapus 

data CTKI yang sudah terdaftar sebelumnya. 

c. Halaman kelola data PJTKI. Digunakan untuk menambahkan data PJTKI 

yang baru. Pada halaman ini juga terdapat fungsi untuk merubah atau 

menghapus data PJTKI yang sudah pernah ditambahkan. 

d. Halaman kelola data negara tujuan. Digunakan untuk menambahkan data 

negara tujuan yang baru. Pada halaman ini juga terdapat fungsi untuk 

merubah atau menghapus data negara tujuan yang sudah pernah ditambahkan. 

e. Halaman tambah data pemeriksaan radiologi. Digunakan untuk memasukkan 

data hasil radiologi berikut dengan keterangan nomor rak penyimpanan 

f. Halaman cetak sertifikat kesehatan. Digunakan untuk melihat dan mencetak 

data hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh CTKI. 

g. Halaman laporan. Digunakan untuk melihat informasi laporan yang berisi 

data-data mulai dari pendaftaran hingga pemakaian kertas film. 
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Kasir merupakan bagian yang bertugas dalam menerima pembayaran dan 

memverifikasi status pembayaran CTKI sesuai dengan negara tujuannya. Halaman 

yang dapat diakses oleh bagian kasir adalah halaman pembayaran. Pada halaman ini 

bagian kasir dapat melihat data CTKI terkait dengan proses pembayaran dan 

melakukan verifikasi terhadap data pembayaran tersebut. 

Tenaga medis merupakan bagian yang bertugas dalam menangani 

pemeriksaan medis kepada CTKI. Tenaga medis dapat mengakses halaman 

pemeriksaan medis CTKI untuk dapat memasukkan data pemeriksaan yang dilakukan 

sesuai dengan aturan yang berlaku di Al-Huda Medical Center. 

Laboratorium merupakan bagian yang bertugas dalam melakukan 

pemeriksaan sampel spesimen yang diambil dari CTKI. Pengguna yang memiliki 

akses laboratorium dapat masuk ke dalam halaman laboratorium untuk melihat data 

registrasi CTKI. Data registrasi ini ditujukan untuk verifikasi sampel spesimen yang 

didapat sesuai dengan data CTKI. Pada halaman ini pengguna juga dapat memasukan 

data hasil investigasi sampel spesimen. 
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4. Robustness Analysis 

a. Robustness Diagram Login 

 

Gambar 3.31 Robustness diagram login. 

 

Basic Path: 

Karyawan memasukkan username dan password pada halaman login dan 

dilanjutkan dengan menekan tombol login. Setelah itu aplikasi melakukan proses 

verifikasi terhadap inputan username dan password dengan data yang diambil dari 

tabel tb_user. Jika proses verifikasi berhasil, maka karyawan diarahkan menuju 

halaman karyawan. 

Alternate Path: 

Apabila aplikasi menemukan ketidakcocokan antara inputan username dan 

password dengan data yang diambil dari tabel tb_user, maka aplikasi menampilkan 

pesan kesalahan dan pengguna tetap pada halaman login. 

analysis Login Robustness

Karyawan Login page
v erify username &

password

display error message

tb_user

Karyawan page
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b. Robustness Diagram Ubah Data User 

 

Gambar 3.32 Robustness diagram ubah data user. 

 

Basic Path: 

Karyawan mengakses halaman myAdmin kemudian memasukkan data 

perubahan pada form yang disediakan. Setelah selesai melakukan masukan perubahan 

data, maka aplikasi melakukan proses verifikasi terhadap inputan pengguna. Apabila 

proses verifikasi berhasil, maka aplikasi melakukan perubahan data sesuai dengan 

inputan pada tabel tb_user. Selain itu aplikasi menampilkan pesan bahwa proses 

perubahan data berhasil 

Alternate Path: 

Apabila proses verifikasi terhadap inputan pengguna gagal, maka aplikasi 

akan menampilkan pesan kesalahan pada masing-masing kolom inputan dan pengguna 

juga tetap pada halaman myAdmin.  

analysis Ubah data user login Robustness

myAdmin page v erify input data update data tb_user

display update data

success

display input error

message

Karyawan



80 

 

c. Robustness Diagram Kelola User 

 

Gambar 3.33 Robustness diagram kelola user. 

 

Basic Path: 

Pada bagian ini admin sistem dapat mengakses 3 halaman yang berbeda, yang 

pertama adalah halaman daftar user yang digunakan untuk menambahkan data user 

yang baru. Saat mengakses halaman daftar user, pengguna dapat memasukkan data 

pada form yang disediakan, apabila tombol simpan ditekan, aplikasi melakukan proses 

verifikasi terhadap inputan pengguna. Jika verifikasi berhasil maka aplikasi 

menambahkan primary key pada data yang diinputkan pengguna, kemudian data 

disimpan pada tabel tb_user dan aplikasi menampilkan pesan sukses bahwa data 

berhasil disimpan. 

Pada halaman yang kedua, yaitu halaman user list, pengguna dapat 

melakukan klik pada tombol hapus yang disediakan. Apabila tombol hapus diklik 
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maka aplikasi melakukan penghapusan data sesuai dengan data yang dipilih. Setelah 

itu aplikasi menampilkan pesan sukses bahwa data berhasil dihapus. 

Pada halaman yang ketiga, yaitu halaman daftar user, pada dasarnya halaman 

ini sama dengan halaman untuk menambahkan data user yang baru, hanya saja form 

masukan halaman ini sudah memiliki isi sesuai dengan data yang dipilih. Pengguna 

dapat melakukan perubahan data melalui form yang sudah disediakan, setelah selesai 

melakukan perubahan, pengguna dapat menekan tombol simpan. Apabila tombol 

simpan ditekan, maka aplikasi melakukan proses verifikasi terhadap inputan 

pengguna. Jika proses verifikasi berhasil maka aplikasi melakukan perubahan data 

sesuai dengan inputan pengguna pada tabel tb_user dan aplikasi menampilan pesan 

bahwa proses perubahan data sukses. 

Alternate Path: 

Ada 2 alternate path pada robustness diagram ini, yaitu pada saat pengguna 

menambahkan data user baru dan pada saat pengguna merubah data user pada halaman  

daftar user. Kedua halaman ini adalah halaman yang identik, perbedaannya hanya pada 

isi dari form. Apabila pengguna menekan tombol simpan, aplikasi melakukan proses 

verifikasi. Apabila proses verifikasi gagal, maka pengguna tetap pada halaman daftar 

user dan aplikasi menampilkan pesan kesalahan pada masing-masing kolom form yang 

memiliki kesalahan inputan. Form juga tetap menyimpan data inputan yang sudah 

dimasukkan pengguna sebelumnya, sehingga pengguna tidak perlu memasukkan data 

dari awal lagi. 
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d. Robustness Diagram Pendaftaran CTKI 

 

Gambar 3.34 Robustness diagram pendaftaran CTKI. 

 

Basic Path: 

Administrasi mengakses halaman registrasi dan memasukkan data-data 

registrasi CTKI. Setelah selesai memasukkan data-data registrasi pada form yang 

disediakan, pengguna dapat menekan tombol simpan. Apabila tombol simpan ditekan, 

maka aplikasi melakukan proses verifikasi, jika verifikasi berhasil ,maka aplikasi 

menghasilkan nomor registrasi dengan format kode_negara-tanggal_registrasi-

nomor_urut (contoh: MY0620160001) yang digunakan sebagai primary key. Nomor 

registrasi ini kemudian disimpan ke dalam tabel tb_registrasi berikut dengan data-data 

registrasi yang dimasukkan oleh pengguna. Selain itu aplikasi juga menghasilkan 

primary key dan beberapa data pendukung untuk ditambahkan pada tabel 

tb_pembayaran dan tabel tb_status_pemeriksaan. Aplikasi juga membuat file barcode 

sesuai dengan nomor registrasi yang telah ditambahkan sebelumnya. Setelah proses 
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penyimpanan berhasil, maka aplikasi menampilkan pesan sukses bahwa data berhasil 

disimpan. 

Alternate Path: 

Apabila proses verifikasi gagal saat pengguna menekan tombol simpan, maka 

pengguna tetap pada halaman registrasi. Form tetap berisi data yang dimasukkan oleh 

pengguna dan aplikasi menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang memiliki 

kesalahan inputan. 

 

e. Robustness Diagram Kelola Data Registrasi 

 

Gambar 3.35 Robustness diagram kelola data registrasi.  
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Basic Path: 

Pada robustness diagram ini, bagian administrasi dapat mengakses 2 halaman 

yang berberda. Yang pertama adalah halaman daftar registrasi, pada halaman ini 

pengguna ditampilkan daftar registrasi CTKI dalam bentuk tabel. Kemudian pengguna 

dapat menekan tombol hapus pada data yang dipilih. Ketika tombol hapus ditekan, 

aplikasi menjalankan fungsi hapus terhadap data yang dipilih, setelah itu aplikasi 

menjalankan trigger hapus yang digunakan untuk menghapus data pada tabel yang 

berkaitan dengan tabel tb_registrasi, yaiu tabel tb_pembayaran, tb_medical_history, 

tb_fisik, tb_radiologi, tb_laboratorium dan tb_status_pemeriksaan. Setelah data 

dihapus, aplikasi menampilkan pesan bahwa data yang dipilih telah sukses dihapus. 

Yang kedua adalah halaman registrasi, pada halaman ini form yang digunakan 

untuk memasukkan data sudah memiliki isi sesuai dengan data yang dipilih oleh 

pengguna. Kemudian pengguna dapat melakukan perubahan terhadap data ini. Setelah 

selesai melakukan perubahan, pengguna dapat menekan tombol simpan lalu aplikasi 

melakukan verifikasi terhadap data yang dimasukkan oleh pengguna. Jika proses 

verifikasi berhasil, maka aplikasi menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. 

Alternate Path: 

Apabila proses verifikasi gagal saat pengguna menekan tombol simpan 

setelah memasukkan data perubahan, maka pengguna tetap pada halaman registrasi, 

form pada halaman ini tetap memiliki isi sesuai dengan data yang dimasukkan 

pengguna sebelumnya. Aplikasi menampilkan pesan kesalahan pada masing-masing 

kolom pada form yang memiliki kesalahan. 
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f. Robustness Diagram Kelola Data PJTKI 

 

Gambar 3.36 Robustness diagram kelola data PJTKI. 

 

Basic Path: 

Pada robustness diagram ini, administrasi dapat mengakses 3 halaman yang 

berbeda. Yang pertama adalah halaman tambah PJTKI. Pengguna dapat memasukkan 

data PJTKI yang baru pada form yang disediakan. Setelah selesai memasukkan data, 

pengguna dapat menekan tombol simpan. Apabila tombol simpan ditekan, maka 

aplikasi melakukan verifikasi terhadap data yang dimasukkan oleh pengguna. Jika 

proses verifikasi berhasil maka aplikasi melakukan penyimpanan data masukan 

pengguna ke tabel tb_pjtki, kemudian aplikasi menampilkan pesan bahwa 

penyimpanan data sukses. 

Yang kedua adalah halaman daftar PJTKI. Pada halaman ini pengguna dapat 

melihat data PJTKI yang sudah pernah ditambahkan sebelumnya dalam bentuk tabel. 

Kemudian pengguna dapat menekan tombol hapus pada baris data yang dipilih. Saat 
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pengguna menekan tombol hapus, aplikasi melakukan proses penghapusan data pada 

tabel tb_pjtki. Data yang dihapus adalah data yang sesuai dengan data yang dipilih. 

Setelah proses penghapusan data selesai, aplikasi menampilkan pesan bahwa data 

berhasil di hapus. 

Yang ketiga adalah halaman ubah data PJTKI. Pada halaman ini, pengguna 

dapat melihat data sesuai data yang dipilih dalam bentuk form. Pengguna dapat 

merubah isi dari form ini. Setelah selesai melakukan perubahan, pengguna dapat 

menekan tombol simpan. Apabila tombol pesan disimpan, maka aplikasi melakukan 

proses verifikasi terhadap data yang dimasukkan oleh pengguna. Jika proses verifikasi 

berhasil, maka aplikasi menampilkan pesan bahwa data berhasil dirubah. 

Alternate Path: 

Ada 2 alternate path pada robustness diagram ini, yaitu pada saat pengguna 

menambahkan data PJTKI baru dan pada saat pengguna merubah data PJTKI pada 

halaman PJTKI. Kedua halaman ini adalah halaman yang identik, perbedaannya hanya 

pada isi dari form. Apabila pengguna menekan tombol simpan, aplikasi melakukan 

proses verifikasi. Apabila proses verifikasi gagal, maka pengguna tetap pada halaman 

daftar user dan aplikasi menampilkan pesan kesalahan pada masing-masing kolom 

form yang memiliki kesalahan inputan. Form juga tetap menyimpan data inputan yang 

sudah dimasukkan pengguna sebelumnya, sehingga pengguna tidak perlu 

memasukkan data dari awal lagi. 
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g. Robustness Diagram Kelola Data Negara Tujuan 

 

Gambar 3.37 Robustness diagram kelola data negara tujuan. 

 

Basic Path: 

Pada robustness diagram ini, administrasi dapat mengakses 3 halaman yang 

berbeda. Yang pertama adalah halaman tambah negara tujuan. Pengguna dapat 

memasukkan data negara tujuan yang baru pada form yang disediakan. Setelah selesai 

memasukkan data, pengguna dapat menekan tombol simpan. Apabila tombol simpan 

ditekan, maka aplikasi melakukan verifikasi terhadap data yang dimasukkan oleh 

pengguna. Jika proses verifikasi berhasil maka aplikasi melakukan penyimpanan data 

masukan pengguna ke tabel tb_negara_tujuan, kemudian aplikasi menampilkan pesan 

bahwa penyimpanan data sukses. 

Yang kedua adalah halaman daftar negara tujuan. Pada halaman ini pengguna 

dapat melihat data negara tujuan yang sudah pernah ditambahkan sebelumnya dalam 

bentuk tabel. Kemudian pengguna dapat menekan tombol hapus pada baris data yang 
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dipilih. Saat pengguna menekan tombol hapus, aplikasi melakukan proses 

penghapusan data pada tabel tb_negara_tujuan. Data yang dihapus adalah data yang 

sesuai dengan data yang dipilih. Setelah proses penghapusan data selesai, aplikasi 

menampilkan pesan bahwa data berhasil di hapus. 

Yang ketiga adalah halaman ubah data negara tujuan. Pada halaman ini, 

pengguna dapat melihat data sesuai data yang dipilih dalam bentuk form. Pengguna 

dapat merubah isi dari form ini. Setelah selesai melakukan perubahan, pengguna dapat 

menekan tombol simpan. Apabila tombol pesan disimpan, maka aplikasi melakukan 

proses verifikasi terhadap data yang dimasukkan oleh pengguna. Jika proses verifikasi 

berhasil, maka aplikasi menampilkan pesan bahwa data berhasil dirubah. 

Alternate Path: 

Ada 2 alternate path pada robustness diagram ini, yaitu pada saat pengguna 

menambahkan data negara tujuan baru dan pada saat pengguna merubah data negara 

tujuan pada halaman PJTKI. Kedua halaman ini adalah halaman yang identik, 

perbedaannya hanya pada isi dari form. Apabila pengguna menekan tombol simpan, 

aplikasi melakukan proses verifikasi. Apabila proses verifikasi gagal, maka pengguna 

tetap pada halaman daftar user dan aplikasi menampilkan pesan kesalahan pada 

masing-masing kolom form yang memiliki kesalahan inputan. Form juga tetap 

menyimpan data inputan yang sudah dimasukkan pengguna sebelumnya, sehingga 

pengguna tidak perlu memasukkan data dari awal lagi. 
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h. Robustness Diagram Cetak Barcode 

 

Gambar 3.38 Robustness diagram cetak barcode. 

 

Basic path: 

Administrasi mengakses halaman daftar registrasi kemudian memilih salah 

satu dari data registrasi melalui tombol cetak barcode yang disediakan pada tabel. 

Ketika tombol cetak barcode ditekan, aplikasi mengambil nomor registrasi dari tabel 

tb_registrasi. Setelah itu, aplikasi melanjutkan proses konversi nomor registrasi 

menjadi gambar barcode dengan tipe code 128. Apabila proses konversi berhasil, 

maka pengguna diarahkan menuju halaman barcode preview. Pengguna dapat 

melanjutkan pencetakan gambar barcode yang sudah jadi dengan menekan tombol 

cetak.  
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Alternate path: 

Apabila proses konversi nomor registrasi menjadi gambar barcode gagal, 

maka aplikasi menampilkan pesan kesalahan bahwa proses konversi barcode gagal. 

  

i. Robustness Diagram Tambah Data Pemeriksaan Radiologi 

 

Gambar 3.39 Robustness diagram tambah data pemeriksaan radiologi. 

 

Basic Path: 

Administrasi dapat mengakses halaman radiologi untuk dapat menambahkan 

data radiologi. Ketika selesai memasukkan data, pengguna dapat menekan tombol 

simpan. Jika tombol simpan ditekan, maka aplikasi melakukan verifikasi terhadap data 

yang dimasukkan. Apabila proses verifikasi berhasil, data yang dimasukkan pengguna 

disimpan ke dalam tabel tb_radiologi. Bersamaan dengan itu, aplikasi mengurangi 

jumlah stok film pada tabel tb_film. 
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Alternate Path: 

Apabila proses verifikasi gagal saat pengguna menekan tombol simpan 

setelah memasukkan data perubahan, maka pengguna tetap pada halaman radiologi, 

form pada halaman ini tetap memiliki isi sesuai dengan data yang dimasukkan 

pengguna sebelumnya. Aplikasi juga menampilkan pesan kesalahan pada masing-

masing kolom pada form yang memiliki kesalahan. 

 

j. Robustness Diagram Cetak Sertifikat 

 

Gambar 3.40 Robustness diagram cetak sertifikat. 

 

Basic Path: 

Administrasi mengakses halaman cetak sertifikat dan memilih data registrasi 

CTKI yang ingin dicetak pada tabel yang ditampilkan. Pada saat dipilih, aplikasi 
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melakukan verifikasi terhadap status cetak pada data yang dipilih. Jika status cetak 

sama dengan ‘belum’ atau ‘gagal’ maka pengguna diarahkan menuju halaman pilih 

form blangko. Pada halaman ini pengguna dapat memilih salah satu dari 3 tombol jenis 

blangko. Ketika salah satu dari ketiga tombol ini ditekan, aplikasi melakukan konversi 

file html ke dalam bentuk PDF. Apabila proses konversi sukses maka pengguna 

diarahkan menuju halaman PDF preview, selain itu aplikasi menambahkan data cetak 

sertifikat ke dalam tabel tb_cetak_sertifikat. Ketika data cetak sertifikat ditambahkan, 

aplikasi secara otomatis mengurangi jumlah stok blangko pada tabel tb_blangko. Pada 

halaman PDF preview, pengguna dapat mencetak file PDF dengan menekan tombol 

cetak atau print. 

Alternate Path: 

Apabila proses verifikasi gagal, yaitu pada saat status cetak sama dengan 

‘sudah’, maka aplikasi menampilkan pesan bahwa data CTKI yang dipilih sudah 

pernah melakukan cetak sertifikat sebelumnya. 

 

k. Robustness Diagram Pelaporan 

 

Gambar 3.41 Robustness diagram pelaporan.  

analysis Pelaporan Robustness

Administrasi Pelaporan page select report type

laporan registrasi

laporan pjtki

laporan rekam medis

laporan lain-lain

display error message

Search data

Populate data

Convert to chart

Display chart to

selected report

tb_fisik_jiwa tb_radiologitb_laboratorium

tb_registrasi

tb_blangko tb_film



93 

 

Basic Path: 

Administrasi mengakses halaman pelaporan untuk dapat memilih jenis 

laporan sesuai dengan menu yang disediakan. Ketika salah satu dari menu laporan 

dipilih, maka aplikasi menampilkan halaman laporan yang sesuai. Kemudian 

adminstrasi dapat memasukkan pencarian data sesuai dengan periode yang diinginkan. 

Setelah periode dipilih, maka aplikasi mulai menyaring data dan mempopulasikan data 

sesuai jenis laporan yang dipilih. 

Apabila administrasi memilih jenis laporan registrasi, maka pada halaman 

laporan data grafik yang muncul adalah jumlah registrasi CTKI berdasarkan negara 

tujuan dan jumlah registrasi CTKI berdasarkan PJTKI. 

Apabila administrasi memilih jenis laporan registrasi per-PJTKI, maka pada 

halaman laporan data grafik yang muncul adalah jumlah registrasi PJTKI yang dipilih 

berdasarkan negara tujuan. 

Apabila administrasi memilih jenis laporan rekam medis, maka pada halaman 

laporan data grafik yang muncul adalah jumlah pemeriksaan fisik, jumlah pemeriksaan 

radiologi, jumlah pemeriksaan laboratorium dan jumlah perbandingan fit, unfit dan 

pending. 

Apabila administrasi memilih jenis laporan lain-lain, maka pada halaman 

laporan data grafik yang muncul adalah jumlah penggunaan kertas film, jumlah 

penggunaan blangko sertifikat, jumlah kertas film yang rusak dan jumlah blangko 

sertifikat yang rusak. 

Alternate Path: 

Apabila proses konversi data kedalam bentuk grafik gagal dilakukan, maka 

aplikasi menampilkan pesan kesalahan bahwa data yang diproses gagal ditampilkan. 
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l. Robustness Diagram Pembayaran 

 

Gambar 3.42 Robustness diagram pembayaran. 

 

Basic Path: 

Kasir mengakses halaman pembayaran untuk dapat memilih data registrasi 

CTKI yang belum ataupun yang sudah melakukan pembayaran. Data pada halaman ini 

disajikan dalam bentuk tabel. Apabila pengguna menekan tautan ‘belum’ pada kolom 

status pembayaran, maka aplikasi melakukan verifikasi terhadap data yang dipilih. Jika 

proses verifikasi berhasil, maka status pembayaran berubah menjadi ‘sudah’. Dan 

sebaliknya, apabila tautan status pembayaran ‘sudah’ ditekan, maka status pembayaran 

berubah menjadi ‘belum’. Bersamaan dengan itu, aplikasi juga memperbarui data yang 

ada pada tabel tb_pembayaran sesuai dengan status pembayaran yang baru. 

Selanjutnya aplikasi menampilkan pesan bahwa status pembayaran berhasil dirubah. 
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Alternate Path: 

Apabila proses verifikasi gagal saat pengguna menekan tautan pada kolom 

status pembayaran, maka aplikasi menampilkan pesan kesalahan bahwa status 

pembayaran gagal dirubah. 

 

m. Robustness Diagram Pemeriksaan Medis CTKI 

 

Gambar 3.43 Robustness diagram pemeriksaan medis CTKI. 

 

Basic Path: 

Tenaga medis mengakses halaman medical checkup untuk dapat 

menambahkan data pemeriksaan fisik dan medical history. Sebelum dapat 

menambahkan data, pengguna harus memilih salah satu dari data registrasi yang 

ditampilkan pada halaman ini dalam bentuk tabel melalui tombol tambah yang 

disediakan. Ketika tombol tambah dipilih, aplikasi melakukan proses verifikasi 

terhadap status pembayaran. Apabila status pembayaran ‘sudah’, maka pengguna 
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dapat melanjutkan ke halaman penambahan data pemeriksaan medis untuk dapat 

memasukkan data pemeriksaan medis. Setelah selesai memasukkan data pemeriksaan 

medis, pengguna dapat menekan tombol simpan. Jika tombol simpan ditekan, aplikasi 

melakukan proses verifikasi terhadap data yang dimasukkan oleh pengguna. Apabila 

proses verifikasi berhasil, maka aplikasi melanjutkan proses grouping data. Proses ini 

memisahkan data masukkan user antara pemeriksaan medical history dan pemeriksaan 

fisik. Setelah aplikasi selesai melakukan grouping data, aplikasi menyimpan data yang 

sudah dipisah ke dalam tabel tb_medical_history dan tb_fisik. 

Alternate Path: 

Apabila status pembayaran ‘belum’, maka aplikasi menampilkan pesan 

bahwa data CTKI yang dipilih belum melakukan pembayaran dan pengguna tidak bisa 

melanjutkan ke halaman tambah pemeriksaan medis. 

Apabila proses verifikasi input data pemeriksaan medis gagal, maka 

pengguna tetap pada halaman tambah pemeriksaan medis. Form pada halaman ini tetap 

memiliki isi sesuai dengan masukkan pengguna sebelumnya. Selain itu aplikasi 

menampilkan pesan kesalahan pada masing-masing kolom yang memiliki kesalahan 

inputan. 
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n. Robustness Diagram Pemeriksaan Laboratorium 

 

Gambar 3.44 Robustness diagram pemeriksaan laboratorium. 

 

Basic Path: 

Laboratorium mengakses halaman daftar laboratorium kemudian memilih 

data regirstrasi CTKI pada halaman ini melalui tombol tambah yang tersedia pada 

tabel. Ketika tombol tambah ditekan, aplikasi melakukan proses verifikasi 

pembayaran. Apabila status pembayaran sama dengan ‘sudah’, maka pengguna 

diarahkan menuju halaman pemilih form. Pengguna dapat memilih salah satu dari 

ketiga tombol form yang ada. Ketika salah tombol form ditekan, pengguna diarahkan 

menuju halaman tambah data pemeriksaan laboratorium. Pengguna dapat 

memasukkan data-data hasil pemeriksaan laboratorium pada halaman ini. Setelah 

selesai memasukkan data, pengguna dapat menekan tombol simpan. Ketika tombol 

simpan ditekan, aplikasi melakukan proses verifikasi terhadap data yang dimasukkan 

oleh pengguna. Apabila proses verifikasi berhasil, maka aplikasi menyimpan data yang 
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dimasukkan oleh pengguna ke dalam tabel tb_laboratorium. Selain itu aplikasi juga 

menampilkan pesan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna berhasil disimpan. 

Alternate Path: 

Apabila saat proses verifikasi status pembayaran sama dengan ‘belum’, maka 

pengguna tetap pada halaman daftar laboratorium. Selain itu aplikasi juga 

menampilkan pesan kesalahan bahwa data CTKI yang dipilih belum melakukan 

pembayaran. 

Apabila saat proses verifikasi data yang dimasukkan oleh pengguna gagal, 

maka pengguna tetap berada pada halaman tambah data pemeriksaan laboratorium. 

Form pada halaman ini tetap memiliki isi sesuai dengan masukkan pengguna 

sebelumnya. Selain itu aplikasi menampilkan pesan kesalahan pada masing-masing 

kolom yang memiliki kesalahan inputan. 

 

o. Robustness Diagram Pencarian Hasil Pemeriksaan 

 

Gambar 3.45 Robustness diagram pemeriksaan laboratorium. 

 

analysis Pencarian hasil pemeriksaan Robustness

CTKI public home page Find record tb_status_pemeriksaan

Display error message

ResultFill form

input data
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Basic path: 

CTKI mengakses halaman publik kemudian memasukkan nomor registrasi 

data password sebagai data inputan. Setelah memasukkan data, CTKI data menekan 

tombol cari. Ketika tombol cari ditekan, aplikasi melakukan pencarian data 

berdasarkan data masukkan. Apabila data ditemukan, maka aplikasi menampilkan data 

hasil pemeriksaan pada form yang disediakan. 

Alternate path: 

Apabila pada proses pencarian data kemudian tidak ditemukan data yang 

cocok, maka aplikasi menampilkan pesan bahwa data yang dicari tidak ditemukan. 
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5. Sequence Diagram 

Berikut adalah rancangan sequence diagram dari masing-masing robustness 

diagram yang telah dibuat diatas. 

 

 

Gambar 3.46 Sequence diagram login. 
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Gambar 3.47 Sequence diagram ubah data user. 

 

 

Gambar 3.48 Sequence diagram pembayaran. 

sd Ubah data user login Sequence

tb_usermyAdmin page

Karyawan

user_model

alt v erify

[correct]

[incorrect]

input error()

update(update_data_array)

verify update data

(update_data_array)

update success()

update data

(update_data_array)

view()

sd Verifikasi pembayaran Sequence

tb_CTKIPembayaran page

Kasir

kasir_model

alt registration data

[found]

[not found]

payment success()

null()

update payment()

view()

fi l l form()

update payment info()

verify registration data()

verify payment()

select registration data()

registration data()

registration not found()

input registration data()



102 

 

 

Gambar 3.49 Sequence diagram kelola data user. 
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Gambar 3.50 Sequence diagram kelola data PJTKI. 
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Gambar 3.51 Sequence diagram kelola data negara tujuan. 
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Gambar 3.52 Sequence diagram pendaftaran CTKI. 

 

 

Gambar 3.53 Sequence diagram pencarian hasil pemeriksaan. 
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Gambar 3.54 Sequence diagram cetak barcode. 
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Gambar 3.55 Sequence diagram pelaporan. 
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Gambar 3.56 Sequence diagram cetak sertifikat kesehatan. 
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Gambar 3.57 Sequence diagram pembayaran. 
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Gambar 3.58 Sequence diagram tambah data pemeriksaan medis. 
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Gambar 3.59 Sequence diagram tambah data pemeriksaan radiologi. 
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Gambar 3.60 Sequence diagram tambah data pemeriksaan laboratorium. 
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6. Database Design 

Berikut adalah gambar perancangan struktur database yang digunakan pada 

aplikasi pelayanan dan rekam medis pada Al-Huda Medical Center. 

 

 

Gambar 3.61 Perancangan struktur database pada aplikasi pelayanan dan rekam 

medis pada Al-Huda Medical Center. 

 

Berikut adalah penjelasan isi dari masing-masing tabel rancangan database di 

atas. Tulisan yang dicetak tebal adalah primary key, sedangkan yang dicetak miring 

adalah foreign key. 

Tabel 3.1 tb_User_Data 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1. User_ID Int 11 Kode user (PK) 

2. Username Varchar 15 Username 

3. Nama_Lengkap_User Varchar 100 Nama user 

4. Alamat Varchar 100 Alamat user 

tb_User_Data tb_Registrasi

tb_Pembayaran

tb_Negara_Tujuan

tb_PJTKI

tb_Laboratorium

tb_Radiologi tb_Fisik_Jiwa

tb_Medical_History

tb_Film

tb_Cetak_Sertifikattb_Blangko

tb_Blangko_Rusak

tb_Film_Rusak

tb_Status_Pemeriksaan
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Tabel 3.2 tb_User_Data (lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

5. No_Telepon Varchar 13 Nomor telepon 

6. No_HP Varchar 50 Nomor HP 

7. Password Varchar 50 Password user 

8. Status_Blokir Int 1 Status blokir user 

9. Level Enum - Superuser, 

Administrasi, Kasir, 

Dokter, 

Laboratorium 

 

Tabel 3.3 tb_Registrasi 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  No_Registrasi Int 11 Kode user (PK) 

2.  Tanggal_Reg Datetime - Tanggal registrasi 

3.  No_KTP Varchar 16 Nomor KTP 

4.  Password Varchar 50 Password 

5.  Nama_CTKI Varchar 100 Nama lengkap CTKI 

6.  Tanggal_Lahir Date - Tanggal lahir 

7.  Tempat_Lahir Varchar 50 Tempat lahir 

8.  Jenis_Kelamin Varchar 5 L atau P 

9.  Alamat Varchar 100 Alamat 

10.  Kecamatan Varchar 50 Kecamatan 
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Tabel 3.4 tb_Registrasi (lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

11.  Provinsi Varchar 50 Provinsi 

12.  Kota Varchar 50 Kota 

13.  Agama Varchar 20 Agama 

14.  Status_Kawin Enum - Kawin, Belum 

Kawin 

15.  Pekerjaan Varchar 30 Pekerjaan 

16.  No_Telepon Varchar 50 Nomor telepon 

17.  No_HP Varchar 50 Nomor HP 

18.  No_Paspor Varchar 10 Nomor paspor 

19.  Foto Varchar 20 Nama file foto 

20.  File_Barcode Varchar 50 Nama file barcode 

21.  Nama Petugas Varchar 50 Nama petugas 

pendaftar 

22.  ID_PJTKI Varchar 3 ID PJTKI (FK) 

23.  ID_Negara Varchar 3 ID Negara (FK) 

 

Tabel 3.5 tb_Negara_Tujuan 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  ID_Negara varchar 3 ID negara (PK) 

2.  Nama_Negara varchar 25 Nama negara 

3.  Biaya_Periksa int 11 Biaya 

4.  Kode_Negara varchar 5 Kode negara 
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Tabel 3.6 tb_PJTKI 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  ID_PJTKI varchar 3 ID PJTKI (PK) 

2.  Nama_PJTKI varchar 100 Nama PJTKI 

3.  Alamat varchar 200 Alamat PJTKI 

4.  No_Telepon varchar 20 Nomor telepon 

5.  Provinsi varchar 25 Provinsi 

6.  Kota varchar 25 Kota 

7.  Fax varchar 20 Fax 

8.  Email varchar 50 Email 

 

Tabel 3.7 tb_Pembayaran 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  

ID_Pembayaran varchar 

3 ID Pembayaran 

(PK) 

2.  

No_Registrasi varchar 

20 Nomor Registrasi 

CTKI (FK) 

3.  Tanggal datetime - Tanggal registrasi 

4.  

Tanggal_Bayar datetime 

- Tanggal 

pembayaran 

5.  Status_Bayar decimal 1, 0 Status pembayaran 

6.  Nama_Petugas varchar 50 Nama petugas kasir 
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Tabel 3.8 tb_Cetak_Sertifikat 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  ID_cetak varchar 10 ID cetak (PK) 

2.  ID_Blangko varchar 3 ID blangko (FK) 

3.  Tanggal_cetak datetime - Tanggal cetak 

4.  Status_Cetak enum - Sukses, Gagal 

5.  Nama_Petugas varchar 50 Nama petugas 

6.  

No_Registrasi varchar 

20 Nomor Registrasi 

CTKI (FK) 

 

Tabel 3.9 tb_Blangko 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  ID_Blangko varchar 3 ID blangko (PK) 

2.  Nama_Blangko varchar 50 Nama blangko 

3.  Jumlah_Blangko int(11) 11 Stok blangko 

4.  Tanggal_Input datetime - Tanggal input 

5.  Tanggal_Update datetime - Tanggal update 

 

Tabel 3.10 tb_Blangko_Rusak 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  

ID_Blangko_Rusak varchar 

10 ID blangko rusak 

(PK) 

2.  ID_Blangko varchar 3 ID blangko (FK) 
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Tabel 3.11 tb_Blangko_Rusak (lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

3.  Keterangan_Rusak varchar 50  

4.  

Jumlah_Rusak int 

11 Jumlah blangko 

rusak 

5.  Tanggal_Input datetime -  

 

Tabel 3.12 tb_Film 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  ID_Film varchar 3 ID Film (PK) 

2.  Ukuran varchar 20 Ukuran film 

3.  Jumlah_Film int 11 Jumlah stok film 

4.  Tanggal_Input datetime - Tanggal input 

5.  Tanggal_Update datetime - Tanggal update 

 

Tabel 3.13 tb_Film_Rusak 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  

ID_Film_Rusak varchar 

10 ID Film Rusak 

(PK) 

2.  ID_Film varchar 3 ID Film (FK) 

3.  Jumlah_Rusak int 11 Jumlah film rusak 

4.  Tanggal_Input datetime - Tanggal input data 

5.  Keterangan_Rusak varchar(50) 50  
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Tabel 3.14 tb_Medical_History 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  

ID_med_his varchar 

20 ID medical 

history (PK) 

2.  

No_Registrasi varchar 

20 Nomor Registrasi 

CTKI (FK) 

3.  Pemeriksa_Medical_History varchar(50) 50 Dokter pemeriksa 

4.  

Tanggal_Periksa_History datetime 

- Tanggal 

pemeriksaan 

5.  HIV enum - Yes, No 

6.  Tubercolosis enum - Yes, No 

7.  Malaria enum - Yes, No 

8.  Leprosy enum - Yes, No 

9.  Asthma enum - Yes, No 

10.  STD enum - Yes, No 

11.  Heart_diseases enum - Yes, No 

12.  Hypertention enum - Yes, No 

13.  Diabetes enum - Yes, No 

14.  Peptic_ulcer enum - Yes, No 

15.  Kidney_diseases enum - Yes, No 

16.  Cancer enum - Yes, No 

17.  Epilepsy enum - Yes, No 

18.  Psychiatric_illness enum - Yes, No 
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Tabel 3.15 tb_Medical_History (lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

19.  Hearing_prob enum - Yes, No 

20.  Hepatitis enum - Yes, No 

21.  others_history varchar 200 catatan 

 

Tabel 3.16 tb_Fisik_Jiwa 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  ID_Fisik varchar(20) 20 ID Fisik (PK) 

2.  

No_Registrasi varchar(20) 

20 Nomor Registrasi 

CTKI (FK) 

3.  Pemeriksa_Fisik_Jiwa varchar(50) 50 Dokter Pemeriksa 

4.  

Tanggal_Periksa_Fisik datetime 

- Tanggal 

Pemeriksaan 

5.  Height int(11) 11 Tinggi 

6.  Weight int(11) 11 Berat 

7.  Temperature int(11) 11 Suhu 

8.  Pulse int(11) 11 Denyut Jantung 

9.  Systolic int(11) 11  

10.  Diastolic int(11) 11  

11.  Chronic_skin enum - Present, Absent 

12.  Anaesthetic_skin enum - Present, Absent 

13.  Deformities_limbs enum - Present, Absent 
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Tabel 3.17 tb_Fisik_Jiwa (lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

14.  Anemia enum - Present, Absent 

15.  Jaundice enum - Present, Absent 

16.  vis_un_left enum - Yes, No 

17.  vis_un_right enum - Yes, No 

18.  vis_a_left enum - Yes, No 

19.  vis_a_right enum - Yes, No 

20.  hearing_left enum - Yes, No 

21.  hearing_right enum - Yes, No 

22.  heart_sound enum - Normal, Abnormal 

23.  heart_size enum - Normal, Abnormal 

24.  others_cardio varchar(250) 250  

25.  breath_sounds enum - Normal, Abnormal 

26.  others_breath varchar(250) 250  

27.  liver enum - Normal, Abnormal 

28.  spleen enum - Normal, Abnormal 

29.  kidney enum - Normal, Abnormal 

30.  rectal_examination enum - Normal, Abnormal 

31.  gastro_pulse int(11) 11  

32.  others_gastro varchar(250) 250  

33.  general_mental enum - Normal, Abnormal 

34.  speech enum - Normal, Abnormal 
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Tabel 3.18 tb_Fisik_Jiwa (lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

35.  cognitive_function enum - Normal, Abnormal 

36.  size_nerve enum - Normal, Abnormal 

37.  motor_power enum - Normal, Abnormal 

38.  sensory enum - Normal, Abnormal 

39.  reflexes enum - Normal, Abnormal 

40.  discharge enum - Yes, No 

41.  sores enum - Yes, No 

42.  Catatan varchar 500  

 

Tabel 3.19 tb_Radiologi 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  ID_Rad varchar 20 ID Radiologi (PK) 

2.  

No_Registrasi varchar 

20 Nomor Registrasi 

CTKI (FK) 

3.  Pemeriksa_Radiologi varchar 50 Dokter Pemeriksa 

4.  

Tanggal_Periksa_Radiologi datetime 

- Tanggal 

Pemeriksaan 

5.  Hasil_Radiologi enum - Fit, Unfit 

6.  Keterangan varchar 250  

7.  ID_Film varchar 3 ID Film 

8.  No_Rak varchar 20 Jacketing 
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Tabel 3.20 tb_Laboratorium 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  ID_Lab varchar 20 ID Lab (PK) 

2.  

No_Registrasi varchar 

20 Nomor Registrasi 

CTKI (FK) 

3.  Tanggal_Periksa_Lab datetime -  

4.  

Pemeriksa_Lab varchar 

50 Nama petugas 

pemeriksa 

5.  Blood_type varchar 5 Jenis darah 

6.  HbsAg enum - Positive, Negative 

7.  HIV enum - Positive, Negative 

8.  VDRL enum - Positive, Negative 

9.  Malaria enum - Positive, Negative 

10.  Sugar enum - Positive, Negative 

11.  Albumin enum - Positive, Negative 

12.  Opiates enum - Positive, Negative 

13.  Pregnancy enum - Positive, Negative 

14.  Slit_Skin enum - Positive, Negative 

15.  Sputum_afb enum - Positive, Negative 

16.  

Serum_creatinin enum 

- Normal, 

Abnormal 

17.  

Urea enum 

- Normal, 

Abnormal 
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Tabel 3.21 tb_Laboratorium (lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

18.  Salmonella enum - Positive, Negative 

19.  Others varchar(100) 100  

20.  Bilharziasis enum - Positive, Negative 

21.  Helminthes enum - Positive, Negative 

22.  Vibrio_Cholera enum - Positive, Negative 

23.  Microfilaria enum - Positive, Negative 

24.  HCV enum - Positive, Negative 

25.  

FBS enum 

- Normal, 

Abnormal 

26.  

Cholesterol enum 

- Normal, 

Abnormal 

27.  

SGOT enum 

- Normal, 

Abnormal 

28.  

SGPT enum 

- Normal, 

Abnormal 

29.  

Alk_phos enum 

- Normal, 

Abnormal 

30.  Bilirubin enum - Positive, Negative 

31.  

Haemoglobin enum 

- Normal, 

Abnormal 

32.  

WBC enum 

- Normal, 

Abnormal 
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Tabel 3.22 tb_Status_Pemeriksaan 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  

ID_Status_Pemeriksaan char(18) 

 ID status 

pemeriksaan (PK) 

2.  

No_Registrasi varchar(20) 

 Nomor Registrasi 

CTKI (FK) 

3.  Status_Pemeriksaan enum  Fit, Unfit, Pending 

4.  Dokter_Penentu varchar(50)  Dokter penentu 

5.  Tanggal_Penentuan datetime  Tanggal penentuan 

 

7. Class Diagram 

 

Gambar 3.62 Rancangan desain class diagram. 

class Class Model

Registrasi

- File_Barcode: char

- No_Registrasi: char

+ delete_registrasi(): void

+ get_id_negara(): char

- set_barcode(): void

+ set_noRegistrasi(): char

+ update_registrasi(): void

PJTKI

- ID_PJTKI: char

- delete_pjtki(): void

+ set_id_pjtki(): char

- update_pjtki(): void

Negara Tujuan

- ID_Negara: char

- delete_negara(): void

+ set_id_negara(): char

- update_negara(): void Pembayaran

- ID_Pembayaran: char

+ No_Registrasi: char

+ update_pembayaran(): void

Cetak Sertifikat

+ ID_Blangko: char

- ID_cetak: char

+ No_Registrasi: char

- convert_to_pdf(): void

+ get_id_blangko(): char

- set_id_cetak(): char

Data blangko

- ID_Blangko: char

- delete_blangko(): void

- set_id_blangko(): char

- update_blangko(): void

Periksa fisik

+ No_Registrasi: char

+ get_no_registrasi(): char

- set_data_fisik(): void

Periksa radiologi

+ No_Registrasi: char

+ No_Registrasi(): char

- set_data_radiologi(): void

Periksa laboratorium

+ No_Registrasi: char

+ get_no_registrasi(): char

- set_data_lab(): void

Periksa medical history

+ No_Registrasi: char

+ get_no_registrasi(): char

- set_data_medical(): void

Status pemeriksaan

- ID_Status_Pemeriksaan: char

+ No_Registrasi: char

- update_status_pemeriksaan(): void

cetak barcode

- convert_to_pdf(): void

+ get_barcode(): char

Data film

- ID_Film: char

- set_id_film(): void

+ update_film(): void
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3.6. Coding 

Setelah proses perancangan desain selesai dilakukan, langkah selanjutnya 

adalah proses implementasi desain yang sudah dibuat hingga menghasilkan sebuah 

aplikasi. Aplikasi pelayanan dan rekam medis Calon Tenaga Kerja Indonesia ini 

merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, Jquery, AJAX dan SQL. Kemudian database yang digunakan 

adalah PHPMyAdmin (MySQL). 

 

3.7. Blackbox Testing 

Pengujian program dilakukan untuk mengetahui apabila terjadi kesalahan 

pada program yang telah dibuat. Pada tahap pengujian aplikasi, penulis menggunakan 

metode black-box testing. Metode Black Box Testing dilakukan dengan melakukan 

testing kesesuaian komponen terhadap spesifikasi dari aplikasi (Romeo, 2003). Black 

Box testing dilakukan untuk memastikan fungsi-fungsi utama aplikasi pelayanan dan 

rekam medis Calon Tenaga Kerja Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

harapan, yaitu : 

a. Aplikasi dapat menangani batasan hak akses melalui proses login. 

b. Aplikasi dapat menambahkan, menghapus dan merubah data sesuai dengan 

apa yang dimasukkan. Terutama pada halaman PJTKI, negara tujuan, 

registrasi, pembayaran, status pemeriksaan, cetak sertifikat dan rekam medis 

(medical history, fisik, radiologi dan laboratorium). 

c. Aplikasi dapat melakukan pencarian hasil pemeriksaan medis. 

d. Aplikasi dapat menghasilkan dan mencetak file barcode sesuai dengan nomor 

registrasi yang ada. 
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e. Aplikasi dapat menghasilkan laporan dalam bentuk chart. 

f. Aplikasi dapat mengkonversi file html kedalam bentuk PDF. File html yang 

dimaksud adalah data registrasi dan sertifikat kesehatan. 

 

3.8. Analisis Hasil Uji Coba 

Analisis hasil testing aplikasi bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap 

hasil-hasil testing yang dilakukan terhadap aplikasi pelayanan dan rekam medis Calon 

Tenaga Kerja Indonesia. 6 fungsi utama yang diujikan pada aplikasi ini sebagaimana 

telah disebutkan pada sub bab 3.7 harus berhasil sesuai dengan yang diharapkan secara 

keseluruhan, agar tujuan Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan dan Rekam Medis 

Calon Tenaga Kerja Indonesia pada Al-Huda Medical Center dapat dikatakan telah 

tercapai. 

 

3.9. Pelaporan 

Setelah melakukan analisis hasil uji joba maka langkah selanjutnya adalah 

membuat pelaporan dalam bentuk buku tugas akhir. 


