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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4.1 Kebutuhan Sistem 

 Kebutuhan sistem adalah hasil dari analisis dan desain sistem yang telah 

dibuat sebelumnya. Dengan adanya implementasi dapat membantu memahami 

jalannya suatu sistem informasi dalam hal ini yaitu Rancang Bangun Aplikasi 

Rekam Medis pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Surabaya. 

 Tahap implementasi merupakan pembuatan perangkat lunak yang 

disesuaikan dengan rancangan atau desain sistem yang telah dibuat. Dimana 

pengguna sebelumnya harus mempersiapkan kebutuhan – kebutuhan dari sistem 

yang akan diimplementasikan baik dari segi perangkat keras maupun perangkat 

lunak dalam sebuah rancangannya. 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan minimal perangkat keras untuk aplikasi rekam medis berbasis web  

yaitu adalah sebagai berikut: 

1. Processor dengan Pentium Dual Core 

2. Physical memory (RAM) 1 GB 

3. Hard disk 500 GB 

4. Monitor, keyboard dan mouse 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan minimal perangkat lunak untuk aplikasi rekam medis berbasis web 

yaitu adalah sebagai berikut : 

 



67 
 

 
 

1. Sistem Operasi : Microsoft Windows 7 Professional 

2. Browser : Google Chrome atau Mozilla Firefox 

4.1.3 Instalasi Program dan Pengaturan Sistem 

 Pengembangan aplikasi rekam medis berbasis web pada rumah sakit mata 

masyarakat surabaya membutuhkan beberapa perangkat lunak tambahan untuk 

membuat aplikasi dapat berjalan dengan baik, adapun tahapan – tahapan intalasi 

dan pengaturan sistem adalah: 

1. Menggunakan sistem operasi Windows xp ke atas. 

2. Menginstal aplikasi Xampp beserta MySQL. 

3. Memastikan port2 Apache dan Database tidak digunakan sistem. 

4. Menjalankan Aplikasi Rekam Medis Berbasis Web Pada Rumah Sakit Mata 

Masyarakat Surabaya. 

4.2 Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem digunakan untuk mendukung beberapa proses sistem 

yang telah digunakan atau terinstal, maka proses yang harus dilakukan adalah 

proses penerapan sistem. Implementasi sistem ini merupakan aplikasi rekam 

medis berbasis web pada rumah sakit mata masyarakat surabaya. Halaman awal 

yang dapat ditampilkan oleh aplikasi adalah penentuan hak akses (login) dimana 

setiap pengguna terbagi menjadi beberapa bagian untuk melakukan tugasnya pada 

aplikasi sesuai dengan peran nya.Pendaftaran akun yang sesuai dengan peran 

hanya dapat dilakukan oleh sistem admin disini tidak digunakan menu 

pendaftaran pengguna aplikasi dikarenakan menu pendaftaran rentan 
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disalahgunakan kegunaanya untuk melakukan pengisian hak akses secara 

berlebihan. 

4.2.1 Halaman login 

Halaman login digunakan untuk melakukan pembagian hak akses kepada 

pengguna untuk mendapatkan kesesuaian dengan peran pengguna masing – 

masing. Halaman login disertai dengan contact center  dengan sistem admin 

sehingga apabila terjadi masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Dalam 

penggunaanya halaman login mengharuskan pengguna untuk mengisi id dan 

password yang telah didaftarkan sistem admin ke database. Data login yang 

tersimpan dalam database akan diambil oleh aplikasi untuk dicocokkan dengan 

inputan pengguna. 

 

Gambar 4.1 Halaman Login Website 
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Halaman login memiliki penanganan terhadap error saat data tidak ada 

diamana aplikasi akan mengeluarkan peringatan dalam bentuk alert yang 

menggunakan javascript untuk memberitahu pengguna bahwa data salah atau 

belum terdaftar pada sistem. 

 

Gambar 4.2 Pesan Peringatan Login 

4.2.2 Halaman Home 

Halaman Home digunakan untuk memberikan informasi terkini tentang 

aplikasi dimana informasi didalamnya dikelola oleh sistem admin. Setiap 

informasi yang ada diharapkan dapat membantu pihak yang berkepentingan untuk 

mendapatkan data maupun informasi dari halaman home tersebut. Halaman ini 
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menyajikan nomor telp rumah sakit dan juga email rumah sakit dengan beberapa 

menu yang dapat diakses sesuai dengan hak akses pengguna. 

 

Gambar 4.3 Halaman home aplikasi 
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4.2.3 Halaman Mengelola Data Master 

 Halaman mengelola data master digunakan untuk melihat menu pilihan 

pengelolaan data master. Halaman ini juga disertai dengan penjelasan tiap menu 

yang ada yang ditujukan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan 

pengisian data master. 

 

Gambar 4.4 Halaman mengelola data master 

Halaman mengelola data master memiliki lima button yang digunakan 

untuk membuka sub-halaman di dalam nya. Sub-halaman yang dimiliki oleh data 
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master yaitu master data karyawan,master data pengguna,master data icd,master 

data obat,master data tindakan. 

4.2.4 Halaman Master Data Karyawan 

Master Data Karyawan adalah halaman yang digunakan untuk menambah 

data karyawan yang akan menggunakan aplikasi. Halaman memiliki inputan 

informasi umum karyawan. Fungsi pencarian dalam halaman ini menggunakan  

parameter nama karyawan yang ditujukan untuk mempermudah admin sistem 

untuk mencari dan mengelola data karyawan. 

 

Gambar 4.5 Halaman master data karyawan 

Data karyawan yang telah dimasukkan kedalam sistem dapat langsung 

ditampilkan dalam bentuk tabel yang terletak di bawah halaman input. Tabel pada 
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halaman ini memiliki tombol ubah untuk mengubah informasi yang ada pada tabel 

karyawan. 

 

Gambar 4.6 Halaman tampilan detail karyawan 

4.2.5 Halaman Data Pengguna 

Halaman input data pengguna digunakan untuk menambah atau mengubah 

hak akses pengguna aplikasi. Halaman ini digunakan oleh sistem admin  untuk 

memberi dan mengubah hak akses kepada setiap orang yang akan menggunakan 

aplikasi. Halaman ini disertai dengan pencarian data pengguna dengan parameter 

nama. 
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Gambar 4.7 Halaman input data pengguna 

Data pengguna yang telah dimasukkan kedalam sistem dapat langsung 

ditampilkan dalam bentuk tabel yang terletak di bawah halaman input. Tabel pada 

halaman ini memiliki tombol ubah untuk mengubah informasi yang ada pada tabel 

pengguna. 
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Gambar 4.8 Halaman tampilan detail pengguna 

4.2.6 Halaman ICD 

Halaman ICD Digunakan untuk mengelola data ICD (international classified 

disease). Halaman ICD memiliki fitur simpan, cari, dan juga ubah data ICD yang 

berfungsi untuk memudahkan pengelolaan data di dalamnya. 

 

Gambar 4.9 Halaman ICD 
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4.2.7 Halaman master data obat 

Halaman master data obat digunakan untuk mengelola data obat secara 

terperinci. Halaman obat memiliki fungsi simpan, cari, dan juga ubah untuk 

memudahkan pengelolaan data obat. Master data obat memiliki kolom id obat 

yang terbuat secara otomatis pada database yang digunakan sebagai primary key 

pada tabel. 

 

Gambar 4.10 Halaman Data Obat 

4.2.8 Halaman master data tindakan 

Halaman master data tindakan digunakan untuk mengelola data obat 

secara terperinci. Halaman tindakan memiliki fungsi simpan, cari, dan juga ubah 

untuk memudahkan pengelolaan data tindakan. Master data tindakan memiliki 

kolom id obat yang terbuat secara otomatis pada database yang digunakan 

sebagai primary key pada tabel. 
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Gambar 4.11 Halaman Data Tindakan 

4.2.9 Halaman Registrasi Pasien 

Halaman registrasi pasien digunakan untuk melakukan registrasi pasien 

yang telah terdaftar sebagai pasien lama rumah sakit. Input yang digunakan pada 

halaman ini adalah kode pasien yang didapat dari kartu pasien yang telah dicetak 

sebelumnya. 

 

Gambar 4.12 Halaman Registrasi Pasien 
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 Pada halaman ini pengguna aplikasi dapat mencetak karcis pasien yang 

digunakan untuk pengurutan antrian pasien. Karcis pasien didapat setelah 

memasukkan kode pasien ke dalam sistem. 

 

Gambar 4.13 Karcis Pasien 

4.2.10 Halaman Pasien Baru 

Halaman pasien baru digunakan untuk memasukkan data pasien baru ke 

dalam sistem. Halaman ini memiliki fitur simpan, cari, dan cetak yang 

menghasilkan sebuah dokumen yaitu kartu pasien. 
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Gambar 4.14 Halaman Data Pasien Baru 

 

Gambar 4.15 Kartu Pasien 
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4.2.11 Halaman Rekam Medis 

Halaman rekam medis digunakan untuk memasukkan data rekam medis 

baru ke dalam sistem. Halaman ini memiliki fitur simpan, cari untuk memudahkan 

dokter dalam mencari data pasien. Halaman rekam medis memiliki acuan kode 

pasien sebagai pengambil data tambahan yaitu data dari tabel pasien. Data yang 

telah diambil kemudian ditampilkan dalam textbox. 

 

Gambar 4.16 Halaman Rekam Medis 

 Data yang ditampilkan dalam detail rekam medis merupakan data lengkap 

rekam medis yang telah diinputkan ke dalam sistem. 
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Gambar 4.17 Halaman Detail Rekam Medis 

4.2.12 Halaman Detail Obat 

Halaman detail obat digunakan untuk menyimpan detail obat yang 

digunakan pada proses klinis pasien. Pengguna yang menggunakan halaman ini 

dapat langsung menginputkan kode pasien sebagai acuan. 

 

Gambar 4.18 Halaman Detail Obat 
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Data yang ditampilkan dalam detail obat merupakan data kode detail yang 

terkait dengan data rekam medis yang telah diinputkan ke dalam sistem. 

 

Gambar 4.19 Halaman Data Detail Obat 

4.2.13 Halaman Detail Tindakan 

Halaman detail tindakan digunakan untuk menyimpan detail tindakan yang 

digunakan pada proses klinis pasien. Pengguna yang menggunakan halaman ini 

dapat langsung menginputkan kode pasien sebagai acuan. 

 

Gambar 4.20 Halaman Detail Tindakan 
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Data yang ditampilkan dalam detail tindakan merupakan data kode detail 

yang terkait dengan data rekam medis yang telah diinputkan ke dalam sistem. 

 

Gambar 4.21 Halaman Database Detail Tindakan 

4.2.14 Halaman Pembayaran 

Halaman pembayaran digunakan untuk menyimpan pembayaran yang 

digunakan pada proses klinis pasien. Pengguna yang menggunakan halaman ini 

dapat langsung menginputkan kode pasien sebagai acuan. 
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Gambar 4.22 Halaman Pembayaran 

 Halaman ini juga memiliki fungsi cetak nota pembayaran yang didapatkan 

apabila data pembayaran telah dimasukkan ke dalam sistem. 

 

Gambar 4.23 Nota Pembayaran 
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4.2.15 Halaman Laporan 

Halaman laporan memiliki lima button menu yang digunakan untuk 

memilih menu pilihan kelola laporan. Halaman ini memiliki lima sub-menu  yaitu 

laporan kunjungan pasien, laporan pendapatan, laporan rekam medis, laporan 

kecenderungan penyakit, dan laporan morbiditas. 

 

Gambar 4.24 Halaman Laporan 

Laporan kunjungan pasien memiliki dua jenis laporan yaitu laporan 

kunjungan pasien harian dan juga laporan KEMENKES RL 5.1. Laporan 

kunjungan pasien harian adalah laporan harian tentang kunjungan pasien rumah 

sakit. Laporan KEMENKES RL 5.1 adalah laporan dengan data pasien baru dan 

pasien lama menurut format KEMENKES RI. 
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Gambar 4.25 Halaman Laporan Kunjungan Harian 

 

Gambar 4.26 Halaman Laporan RL 5.1 

Laporan RL 5.1 memiliki format tersendiri dan dihitung bedasarkan 

registrasi pasien per tahun nya sehingga data pasien baru dan pasien lama rumah 

sakit dapat dipantau langsung oleh KEMENKES RI 
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Laporan pendapatan merupakan laporan harian pendapatan rumah sakit 

yang dikelola oleh supervisor. Laporan pendapatan dapat langsung menampilkan 

jumlah pendapatan bedasarkan tanggal yang dipilih. 

 

Gambar 4.27 Halaman Laporan Pendapatan 

Laporan rekam medis merupakan laporan keseluruhan rekam medis 

bedasarakan kode pasien yang telah dipilih. Laporan ini digunakan untuk 

memudahkan dokter untuk mencari data rekam medis lampau pasien secara 

keseluruhan. 
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Gambar 4.28 Halaman Laporan Rekam Medis 

Laporan kecenderungan penyakit merupakan laporan untuk KEMENKES 

yang memiliki kode RL 5.4 dimana laporan ini bedasarkan pada data penyakit 

yang terbanyak yang diderita pasien tiap tahunnya. 

 

Gambar 4.29 Halaman Laporan RL 5.4 
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 Laporan morbiditas adalah laporan untuk KEMENKES yang dibuat oleh 

rumah sakit untuk pelaporan tiap tahunnya. Data yang digunakan pada laporan ini 

merupakan data penyakit bedasarkan umur penderita. 

 

Gambar 4.30 Halaman Laporan RL 5.4 

Pengguna yang telah selesai menggunakan aplikasi dapat memilih menu 

log out sebagai menu untuk mengengeluarkan hak akses pengguna kepada 

aplikasi. 
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Gambar 4.31 Pengguna Logout 

Pengguna yang log out akan dikirim kembali ke halaman login untuk 

memberikan hak akses baru kepada aplikasi. 

 

Gambar 4.32 Halaman Login Setelah Logout 
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4.3 Evaluasi Sistem 

 Evaluasi sistem dilakukan setelah implementasi telah dilaksanakan, 

dimana dalam bahasan ini langkah yang dilakukan adalah testing sistem yang 

bertujuan untuk mengetahui keselarasan sistem yang berjalan dengan yang 

diharapkan dan digunakan untuk memastikan keaslian dalam proses input 

sehingga menghasilkan output yang diinginkan. 

4.3.1 Uji Coba Aplikasi 

 Uji coba aplikasi bertujuan untuk menguji sistem terhadap error handling 

pada setiap masukan yang di inputkan  oleh user. Penggunaan struktur yang 

digunakan untuk melakukan uji coba aplikasi ini adalah test case . Test case 

menentukan apakah perangkat lunak sukses atau gagal dalam uji coba sistem. 

Tabel 4.1 Test Case 

No. Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Output yang 

diharapkan 
Status 

Hasil 

Output 

1 Login 

Mengakses 

sistem sesuai 

dengan roles 

yang telah 

dibuat. 

Login dapat 

terkoneksi 

dengan database 

login 

Sukses 

Pada 

Gambar 

4.1 

Validasi 

masukan data 
Sukses 

Pada 

Gambar 

4.2 

Form login dapat 

berlanjut ke form 

selanjutnya 

Sukses 

Pada 

Gambar 

4.3 

2 
Form Data 

Master 

Mengelola 

data Master 

Memilih menu 

data master 
Sukses 

Pada 

Gambar 

4.4 
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No. Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Output yang 

diharapkan 
Status 

Hasil 

Output 

Terdapat 

informasi menu 

data master 

Sukses 

Pada 

Gambar 

4.4 

Mengelola Data 

Master 
Sukses 

Pada 

Gambar 

4.5 , 4.7 

, 4.9, 

4.10, 

4.11  

4 
Pendaftaran 

Pasien 

Melakukan 

Registrasi dan 

cetak karcis 

pasien 

Data Tersimpan 

dan karcis 

tercetak 

Sukses 

Pada 

Gambar 

4.12 

dan 

4.13 

Melakukan 

inputan data 

pasien baru 

dan cetak 

kartu pasien 

Data tersimpan 

dan kartu 

tercetak 

Sukses 

Pada 

Gambar 

4.14 

dan 

4.15  

4 

Pencatatan 

Rekam Medis 

Baru 

Melakukan 

input data 

rekam medis 

dengan obat 

dan tindakan 

ke dalam 

aplikasi 

Data Rekam 

Medis Tersimpan 
Sukses 

Pada 

Gambar 

4.17 

Data Detail Obat 

Tersimpan 
Sukses 

Pada 

Gambar 

4.19 

Data Detail 

Tindakan 

Tersimpan 

Sukses 

Pada 

Gambar 

4.21 

5 Pembayaran 

Melakukan 

input kode 

pasien untuk 

mencetak nota 

pembayaran 

Mengambil data 

pembayaran 

dengan kode 

pasien 

Sukses 

Pada 

Gambar 

4.22 

Mencetak Data 

Pembayaran 
Sukses 

Pada 

Gambar 

4.23 
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No. Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Output yang 

diharapkan 
Status 

Hasil 

Output 

 

6 

Laporan 

Masuk dan 

Memilih 

laporan yang 

akan dikelola 

Memasuki menu 

laporan 
Sukses 

Pada 

Gambar 

4.24 

Mengelola 

Laporan 
Sukses 

Pada 

Gambar 

4.25, 

4.26, 

4.27, 

4.28, 

4.29. 

4.30 

7 Log Out 

Pengguna 

Keluar 

Dengan menu 

logout aplikasi 

Logout sukses 

kembali ke menu 

login 

Sukses 

Pada 

Gambar 

4.31 

      
Tidak ada pesan 

error 
Sukses 

Pada 

Gambar 

4.32 

  

4.3.2 Uji Coba Pengguna 

 Uji Coba Pegguna adalah form uji coba yang dilakukan langsung oleh 

pengguna program yang akan menggunakan aplikasi. Hasil uji coba dapat dilihat 

pada lampran hasil uji coba. Berikut adalah beberapa hasil uji coba yang telah 

dilakukan. 

Tabel 4.2 Uji Coba Resepsionis 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Tampilan navigasi dan fungsi aplikasi dapat dipahami 

dengan mudah. 

 2    
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No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

2 Langkah dalam aplikasi mudah untuk dilakukan.   3   

3 Penanganan error aplikasi mudah dimengerti.    4  

4 Data inputan dengan form aplikasi sesuai dengan harapan 

pengguna. 

  3   

5 Laporan sesuai dengan harapan pengguna   3   

 

Hasil dari pengolahan uji coba resepsionis adalah menunjukan beberapa nilai 

dominan pada hasil menengah untuk aplikasi. 

Sttot = 1x5x5 = 25 

Pre = (15 : 25) x 100 % =  60 % 

 Nilai akhir yang berupa angka persentase menunjukkan nilai 60 % bedasarkan 

dari tabel 3.22 nilai tersebut berada di rentang 60 hingga 80 sehingga masih termasuk 

kategori layak. 

 

Tabel 4.3 Uji Coba Dokter 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Tampilan navigasi dan fungsi aplikasi dapat dipahami 

dengan mudah. 

  3   

2 Menu inputan lengkap dengan pengecekan data dapat 

dilakukan secara rinci. 

   4  

3 Langkah dalam aplikasi mudah dilakukan.     5 

4 Pengambilan data lampau yang sesuai.    4  

5 Laporan sesuai dengan harapan pengguna   3   

 

Hasil dari pengolahan uji coba resepsionis adalah menunjukan beberapa nilai 

dominan pada hasil menengah untuk aplikasi . 

Sttot = 1x5x5 = 25 
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Pre = (19 : 25) x 100 % =  76 % 

 Nilai akhir yang berupa angka persentase menunjukkan nilai 60 % bedasarkan 

dari tabel 3.23 nilai tersebut berada di rentang 60 hingga 80 sehingga masih termasuk 

kategori layak. 

Tabel 4.4 Uji Coba Admin 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Tampilan navigasi dan fungsi aplikasi dapat dipahami 

dengan mudah. 

   4  

2 Menu inputan lengkap dengan pengecekan data dapat 

dilakukan secara rinci. 

  3   

3 Langkah dalam aplikasi mudah dilakukan.     5 

4 Pengambilan data lampau yang sesuai.   3   

5 Laporan sesuai dengan harapan pengguna.   3   

 

Hasil dari pengolahan uji coba resepsionis adalah menunjukan beberapa nilai 

dominan pada hasil menengah untuk aplikasi. 

Sttot = 1x5x5 = 25 

Pre = (18 : 25) x 100 % =  72 % 

 Nilai akhir yang berupa angka persentase menunjukkan nilai 60 % bedasarkan 

dari tabel 3.23 nilai tersebut berada di rentang 60 hingga 80 sehingga masih termasuk 

kategori layak. 

Tabel 4.5 Uji Coba Supervisor 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Laporan ditampilkan secara terperinci.    4  

2 Aplikasi melakukan pencarian data secara akurat.   3   
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Hasil dari pengolahan uji coba resepsionis adalah menunjukan beberapa nilai 

dominan pada hasil menengah untuk aplikasi . 

Sttot = 1x2x5 = 10 

Pre = (7 : 10) x 100 % =  70 % 

 Nilai akhir yang berupa angka persentase menunjukkan nilai 60 % bedasarkan 

dari tabel 3.23 nilai tersebut berada di rentang 60 hingga 80 sehingga masih termasuk 

kategori layak. 

 


