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ABSTRAK 

 

 Pada saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, sama halnya dengan 

perkembangan sistem informasi. Dalam program magang mahasiswa diharapkan 

dapat melakukan sebuah inovasi dalam mengembangkan pelayanan pendaftaran 

pasien melalui perencanaan baru dan melakukan modifikasi dari sistem informasi 

sesuai dengan adanya perubangan dilingkungan sekitar. Sehingga rancangan sistem 

yang diusulkan dapat memberikan fungsionalitas yang baik. Akan dilakukan 

perancangan desain UI/UX pada sistem informasi pendaftaran pasien proyek PT. 

Disty Teknologi Indonesia.Metode yang digunakan untuk merancang desain 

antarmuka website pendaftaran pasien adalah dengan metode design thinking. 

Design Thinking adalah cara kolaboratif untuk mengumpulkan ide-ide dari 

berbagai disiplin ilmu dan menghasilkan solusi. Pendekatan inovatif secara 

tradisional telah digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks, 

mengidentifikasi kebutuhan yang tidak teridentifikasi, dan mengadopsi pendekatan 

kolaboratif yang berpusat pada pengguna untuk mengembangkan solusi yang lebih 

diinginkan. Pada metode ini memiliki 5 tahap pengerjaan yaitu empathize, define, 

Ideate, protype dan testing.Hasil dari pengerjaan projek ini yaitu penerapan sistem 

ini dapat membantu tim web develop dalam membuat sistem website pendaftaran 

pasien, desain antar muka ini dapat mempresentasikan tampian rancang sistem 

website pendaftaran pasien dan memiliki tampilan website yang user friendly. 

Kata Kunci : Desain Antarmuka, Pendaftaran Pasien, Online, Onsite  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, begitu pula dengan 

perkembangan sistem informasi. Sistem informasi ini ada untuk mempermudah 

aktifitas manusia tidak terkeculai pada bidang kesehatan. Rumah sakit ialah salah 

satu fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan medis rumah sakit memiliki 

karakteristik yang sangat kompleks sehingga perlu adanya sistem informasi yang 

baik. 

Dalam kondisi new normal saat ini PT. Disty Teknologi Indonesia sedang 

mengembangkan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Online untuk rumah sakit. 

Dalam program magang mahasiswa diharapkan dapat melakukan sebuah inovasi 

dalam mengembangkan pelayanan melalui perencanaan baru dan melakukan 

modifikasi dari sistem informasi sesuai dengan rekomendasi dari pihak client. 

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama pihak client diketahui bahwa 

tampilan untuk pendaftaran pasien masih kurang user friendly, dimana tampilan 

masih berupa dashboard dan selain itu sistem proses alur pendaftaran pasien masih 

dilakukan secara onsite atau mendatangi rumah sakit. 

Menyikapi hal tersebut pada rumah sakit, diperlukan adanya perancangan 

pembaruan sistem pendafatran pasien yang sesuai untuk kebutuhan pengguna 

dalam melakukan pendaftaran secara online maupun onsite dan perancangan tabel 

database yang digunakan.  Oleh karena itu kualitas dan penggunaan website 

pendaftaran pasien sangat penting untuk menunjang keberhasilan pada proyek. 
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Untuk mendukung proses perancangan pada desain sistem UI, digunakan metode 

design thinking. Penggunaan metode ini mengutamakan adanya rancangan desain 

yang lebih user centered dan mudah digunakan oleh user. User centered memiliki 

arti bahwa pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem yang mana 

tujuan/sifat-sifat, konteks, dan lingkungan sistem didasarkan dari pengalaman 

pengguna. 

Sehingga rancangan sistem yang diusulkan dapat memberikan 

fungsionalitas yang baik. Akan dilakukan perancangan desain UI/UX pada sistem 

informasi pendaftaran pasien proyek PT. Disty Teknologi Indonesia menjadi acuan 

untuk merancang user interface. Dengan menerapkan perancangan desain UI/UX 

maka implementasi dan fungsionalitas pada setiap sistem yang ada dapat berfungsi 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh target pengguna. Perancangan desain 

antarmuka menggunakan metode design thinking agar dapat membuat suatu sistem 

pendaftaran pasien yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mudah dipahami. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka dapat 

disampaikan bahwa rumusan masalah pada kerja praktik ini yaitu bagaimana 

melakukan perancangan desain antar muka sistem untuk menangani masalah 

pendaftaran pasien yang masih masih berupa tampilan dashboard dan belum 

adanya sistem pendaftaran pasien online. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pengerjaan praktek terdapat 

beberapa batasan masalah yaitu: 
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1. Melakukan perancangan desain antar muka pada sistem website pendaftaran 

pasien onsite untuk petugas dan pendaftaran pasien online bagi pasien lama 

yang memiliki nomer rekam medis 

2. Pengguna yang akan terlibat pada sistem ini yaitu sebanyak 2 orang yaitu 

petugas dan pasien 

3. Perancangan desain antarmuka ini menggunakan metode design thinking 

dengan membagikan kuesioner yang nantinya akan di isi oleh 30 responden dan 

menggunakan perhitungan tingkat kepuasaan menggunakan metode heuristic 

evaluation. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari proyek kerja praktek berdasarkan pada latar belakang, 

rumusan masalah dan batasan masalah, maka dapat disesuaikan tujuannya adalah 

melakukan desain antarmuka  sistem pada sistem informasi pendaftaran pasien 

berbasis website guna untuk membuat tampilan yang lebih user friendly bagi  

pengguna dan sebagai perancangan tampilan sistem yang akan dibuat dalam bentuk 

website. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dalam perancangan proyek kerja praktek ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak 

terkait anatara lain: 

1. Memberikan tampilan website yang lebih user friendly 

2. Membantu tim web developer dalam melakukan perancangan website 

pendaftaran pasien  
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BAB II  

GAMBARAN UMUM 

 

2.1. Latar Belakang Perusahaan 

PT. Disty beroperasi dan memegang lisensi di bidang "Teknologi 

Informasi dan Perdagangan Umum". Seperti pembuatan website,  pembuatan 

aplikasi android, pengadaan dan perakitan komputer, pembuatan jaringan, hotspot, 

dan lainnya. Disty berupaya menghasilkan mutu dan kualitas terbaik. Kualitas dan 

ketepatan waktu merupakan hal utama yang menjadi komitmen PT Disty terhadap 

pelanggan. 

Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Teknologi komputer berkembang  pesat dari waktu ke waktu. Komputer saat ini 

bukan lagi barang mewah, tetapi sudah  menjadi  kebutuhan sekunder yang sangat 

membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti di rumah, di 

sekolah, di kampus, terutama di kantor.  

Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang menghubungkan dua 

atau lebih komputer sehingga dapat memudahkan dalam mengimplementasikan 

berbagai kelebihan. Tak jarang meskipun instalasi jaringan komputer memakan 

biaya yang tidak sedikit, namun masyarakat tetap melakukannya demi kemudahan 

yang diperoleh. Perubahan zaman juga sering memaksa mereka untuk memperbarui 

jaringan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan. 
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2.2. Identitas Perusahaan 

Nama Instansi : PT. Disty Teknologi Indonesia 

Alamat : Gedung Graha Pena Lantai 5 

Jl.A.Yani No. 88 Surabaya 

No. Telepon : 031-82519108 

Email : info@distyindonesia.com 

 

2.3. Sejarah Perusahaan 

PT. Disty Teknologi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

Layanan Teknologi, Jasa Konsultan IT (Information & Technology), 

Telekomunikasi dan System Security (CCTV dan IP CAMERA) yang didirikan pada 

tahun 2015 oleh para praktisi yang berpengalaman dibidangnya masing-masing 

namun belum memiliki legalitas. Dengan jaringan yang luas, profesionalisme kerja 

serta komitmen atas setiap pelayanannya.  

Disty Teknologi resmi berdiri dengan legalitas CV yang tergabung dalam 

John Van Regency pada tahun 2018, diubah menjadi PT pada tahun 2020, dan 

pindah kantor ke Gedung Graha Pena Lantai 5 Jl. A.Jani No.88 Surabaya. Disty 

memiliki tim pengembangan yang kuat, berkualitas dan bersertifikat sesuai bidang 

keahliannya untuk memberikan pelayanan  terbaik kepada pelanggan. Saat ini PT 

Disty sudah memiliki lebih dari 100 klien dan melihat hasil dari inovasi  berupa 

website, aplikasi Android, IoT, integrasi layanan API pembayaran e-wallet, dan 

kolaborasi pelatihan keterampilan SDM untuk perusahaan sektor IT. 
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2.4. Visi Perusahaan 

Dalam mencapai tujuannya PT. Disty Teknologi Indonesia memiliki 

beberapa visi. Berikut adalah visi yang dimiliki oleh PT. Disty Teknologi 

Indonesia. 

1. Menjadi sebuah perusahaan IT serta jasa dan perdagangan umum yang 

professional yang memiliki integritas tinggi dan berkonsisten dalam 

menciptakan solusi yang tepat dan bermanfaat secara optimal. 

2. Untuk menjadi mitra terpercaya dalam pelayanan keamanan dengan 

menyediakan solusi terintegrasi. 

3. Memberikan total solusi untuk kebutuhan IT serta jasa dan perdagangan umum 

bagi dunia industri dan pemerintah ataupun personal.  

4. Menjadi perusahaan terdepan di bidang jasa konsultasi dan instalasi komputer 

dan jaringan yang mengutamakan kompatibilitas peralatan dengan teknologi 

masa depan. 

5. Menjadikan perusahaan IT serta jasa dan perdagangan umum yang berkualitas 

dan mampu bersaing dalam pasar global. 

 

2.5. Misi Perusahaan 

Dalam mewujudkan visi yang dituju PT. Disty Teknologi Indonesia 

memiliki 7 misi, antara lain: 

1. Mengembangkan minat berwirausaha. Dengan mendirikan usaha berarti 

memulai tantangan dalam memanajemen sebuah bisnis. Hal ini dapat 

meningkatkan kreatifitas, inovasi dan upaya-upaya dalam memanfaatkan 

peluang. 
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2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sebuah usaha sekecil apapun pasti akan 

membuka kesempatan kerja. Usaha kecil meskipun tidak mampu merekrut 

banyak karyawan, namun setidak-tidaknya telah merekrut diri sendiri yang 

berarti angka pengangguran telah berkurang satu. 

3. Terus maju dan berkembang, belajar melalui setiap kegagalan dan pengalaman 

dalam rangka memperkaya referensi dan pengetahuan sebagai modal untuk 

mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis.  

4. Kami mewujudkan lingkungan kerja yang menantang, apresiatif dan 

berlandaskan pengetahuan bagi karyawan. 

5. Memberikan layanan "One Stop Services" dan lengkap sehingga pelanggan 

mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk berkualitas, dengan 

harga kompetitif. 

6. Menjadi Mitra Usaha yang Handal dan Terpercaya. 

7. Melakukan pembinaan untuk membentuk karyawan yang profesional dan 

perbaikan sistem manajemen secara berkesinambungan. 

 

2.6. Struktur Organisasi Perusahaan 

Adapun strukrur organisasi pada PT. Disty Teknologi Indonesia sebagai 

berikut pada gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Disty Teknologi Indonesia  

 

Dalam sebuah organisasi terdapat tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 

struktual PT. Disty Teknologi Indonesia, antara lain sebagai berikut : 

1. Rapat Umum Pemegang Saham 

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam struktur PT. 

Disty. RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan 

menegakkan hak-hak pemegang saham. Sebagai organ perusahaan, RUPS 

memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, serta memiliki segala 

wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Namun 

demikian RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, 

fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. 

2. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris memiliki tugas fiduciary untuk 
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bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari semua bentuk 

benturan kepentingan pribadi. Adapun tugas dewan komisaris yaitu mengawasi 

Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat 

kepada Direksi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka 

Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP), mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi, mengkaji sistem 

manajemen dan memantau efektivitas penerapan Good Corporate Governance 

dan melaporkannya kepada RUPS. 

3. Direktur Utama 

Pada PT. disty tugas direktur utama yaitu mengorganisasi visi dan misi 

perusahaan secara keseluruhan, memimpin meeting dengan para pemimpin 

senior perusahaan, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan dan mengevaluasi kesuksesan perusahaan. 

4. Direktur Keuangan 

Direktur keuangan merupakan pimpinan yang menjalankan proses pemantauan 

dan pengambilan keputusan mengenai perihal yang berhubungan dengan 

keuangan di perusahaan. 

5. Personalia 

Personalia adalah departemen yang bertugas melaksanakan serangkaian 

kegiatan pengelolaan SDM pada hal-hal yang terkait administratif guna 

mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. Adapun tugas-

tugas personalia pada disty yakni menyusun anggaran tenaga kerja yang 

diperlukan, membuat job analysis, job description, dan job spesification, 
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mengurus dan melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja dan mengurus 

dan mengembangkan karyawan.  

6. Project Manager 

Project manager adalah pemimpin sebuah proyek, karena itu juga project 

manager memiliki tugas yang vital dalam sebuah proyek. Pada PT. Disty tugas 

project manager yakni melakukan pembuatann rencana proyek, mengalokasikan 

pekerjaan terhadap team, melakukan kalkulasi anggaran, melakukan monitoring 

pembuatan proyek dan membuat laporan untuk memerikasa kemajuan proyek. 

7. Marketing Manager 

Tugas seorang marketing manager adalah untuk memimpin dan bertanggung 

jawab terhadap seluruh proses kegiatan marketing agar target perusahaan 

tercapai. 

8. IT Strategy & Planning 

Wewenang bagian IT Strategy & Planning yaitu hanya sebatas merencanakan 

sebuah strategy dang mencoba mengupdate setiap perkembangan tenang IT. 

9. IT Development 

Tugas dari IT Development yaitu membentuk, menguji, dan menciptakan sebuah 

program komputer dalam beberapa komputer atau aplikasi-aplikasi sistem 

operasi. Pada PT. disty tugas IT Development yaitu bertugas untuk melakukan 

riset, mendesain, megimplementasikan hingga menguji software dan sistem. 

10. IT Network 

Pada PT. Disty tugas dari IT Network adalah untuk melakukan 

pemasangan/instalasi hardware, sistem ataupun software, maintenance, dan 

pengkonfigurasian jaringan. Tugasnya sendiri yaitu memastikan stabilitas 
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jaringan internet dalam perusahaan seperti melakukan pemasangan dan 

konfigurasi peralatan jaringan, termasuk di dalamnya akselerator WAN, LAN, 

server proxy, router, DHCP, DNS. 

11. Konten Kreator 

Tugas dari konten kreator adalah mengumpulkan ide dan juga data yang valid, 

kemudian melakukan riset untuk membuat konsep sebuah konten. 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Deskripsi Sistem 

Pengertian sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3): Sistem adalah 

sekumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi dan 

berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan definisi lain sistem 

menurut Azhar Susanto sebagai berikut : “Sistem adalah kumpulan/ group dari 

subsistem/ bagian/ komponen apapun baik fisik ataupun non fisik  yang  saling  

berhubungan  satu  sama  lain  dan  bekerja  sama  secara  harmonis untuk mencapai 

satu tujuan tertentu”. Berdasarkan dari dua pandangan peneliti diatas, dapat 

disimpulkan bahwa suatu sistem adalah sekumpulan dari subsistem yang saling 

berhubungan dalam mencapai suatu tujuan bersama. 

 

3.2. Sistem Informasi Pendaftaran Pasien 

Sistem Informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat menejerial dan kegiatan srategis dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem Informasi 

merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari 

orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur dan pengendalian (Listiyani, 

2018). 

Pendaftaran pasien adalah tahapan awal yang dikerjakan oleh seseorang 

calon pasien yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Proses ini akan 

menghasilkan nomer pendaftar dan karcis biaya pendaftaran yang akan diberikan 
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kepada pasien untuk menuju poli yang akan dituju. Pasien adalah setiap orang yang 

melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah 

Sakit (Dasar hukum Permenkes 4 Tahun 2018). 

 

3.3. Pelayanan 

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan 

pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh 

individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan 

tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Dalam 

kata pelayanan selalu diiringi oleh kata “Publik” yang berate masyarakat banyak 

atau untuk kepentingan orang banyak. Dengan hal ini pemerintah menyediakan 

pelayanan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan dengan 

demikian pelayanan dapat membuat kebutuhan banyak orang dapat terpenuhi 

dengan baik. Menurut (Hardiyansyah, 2011) mendefinisikan bahwa “pelayanan 

dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan 

mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. 

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien walaupun merupakan 

nilai subjektif, tetapi tetap ada dasar objektif yang dilandasi oleh pengalaman masa 

lalu, situasi psikis waktu pelayanan dan pengaruh lingkungan khususnya mengenai 

penilaian performance pemberi jasa pelayanan kesehatan terdapat 2 elemen yang 

perlu diperhatikan yaitu teknis medis, dan hubungan interpersonal. Hal ini meliputi 

penjelasan dan pemberian informasi, empati, kejujuran, ketulusan hati, kepekaan, 

dan kepercayaan dengan memperhatikan privacy pasien (Foster, Timothy R.V., 

2022). 
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3.4. UI/UX Design 

UI/UX adalah singkatan dari User Interface dan User Experience, yaitu 

tampilan visual dalam suatu aplikasi atau alat digital berupa aplikasi mobile dan 

website yang dapat meningkatkan brand yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. 

1. User Interface (UI) 

User Interface adalah ilmu tentang tata letak grafis suatu web atau aplikasi. 

Cakupan UI adalah tombol yang diklik oleh pengguna, teks, gambar, text entry 

fields, dan semua item yang berinteraksi dengan pengguna. User Interface pada 

sebuah desain mengacu pada sistem dan interaksi antara pengguna dengan 

pengguna lain melalui perintah, menginput data dan menggunakan konten. 

Antarmuka pengguna (UI) sangat penting dalam sistem aplikasi, karena hampir 

semua operasi aplikasi menggunakan antarmuka pengguna. Interface yang 

buruk dapat mempengaruhi produktivitas sebuah sistem. 

2. User Experienxe (UX) 

User experience adalah persepsi dan reaksi orang-orang yang muncul dari  

produk dan sistem di mana mereka terlibat. Pengalaman pengguna dapat diukur 

dari bagaimana  pengguna mengalami interaksi atau penggunaan produk 

digital. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pengguna dapat dengan mudah 

mendapatkan apa yang mereka harapkan dari suatu produk. 

 

3.5. Design Thinking 

Design Thinking adalah proses kolaboratif untuk mengumpulkan ide-ide 

dari berbagai disiplin ilmu dan menghasilkan solusi. Pendekatan inovatif secara 

tradisional telah digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks, 
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mengidentifikasi kebutuhan yang tidak teridentifikasi, dan mengadopsi pendekatan 

kolaboratif yang berpusat pada pengguna untuk mengembangkan solusi yang lebih 

diinginkan. 

 

 

Gambar 3.1 Metode Waterfall Menurut Sommerville 

 

Pada metode design thinking terdapat 5 tahapan proses yaitu sebagai 

berikut : 

 

3.5.1 Empathize 

Sebuah pendekatan desain yang mempertimbangkan aspek-aspek yang ada 

dalam desain yang berpusat pada pengguna. Di sini, fokus proses berpikir adalah 

kebutuhan pengguna. Dengan empati, desain  inovasi menjadi relevan dengan 

kebutuhan pengguna. Ini juga berarti bahwa kebutuhan pengguna akan  solusi 

langsung terpenuhi. 

Pada tahap ini yaitu dilakukan pengumpulan data terkait proses alur sistem 

yang diperlukan. Pengumpulan data ini dilakukan tahapan observasi dan 
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wawancara bersama pihak client rumah sakit. Data hasil pengumpulan data 

dilakukan analisa sistem pengguna yang akan dilakukan untuk melakukan rancang 

bangun desain antarmuka. 

 

3.5.2 Define  

Setelah memahami nilai-nilai yang dibutuhkan untuk empati, tahap 

pertama membutuhkan proses pemecahan masalah yang informatif melalui 

observasi menggunakan empati. Pada tahap ini, kebutuhan dikelompokkan menjadi 

kategori yang lebih mengerucut menjadi sebuah sudut pandang. 

Tahap ini menjelaskan bagaimana proses aktor atau pengguna dalam 

melakukan proses sistem dengan gambaran melalui use case diagram dan squence 

diagram, selain itu pada tahap ini terdapat desain PDM yang digunakan untuk 

pondasi data apa saja yang akan digunakan oleh sistem. 

 

3.5.3 Ideate 

Ideate berada pada tahap mengembangkan ide atau biasa disebut dengan 

brainstorming. Pada fase ini, user harus menemukan ide-ide yang memungkinkan 

user untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam proses menggambar inilah  

banyak ide dibuat dan kreatif. 

Pada tahap ini akan ada perancangan fitur apa saja yang akan ditampilkan 

pada website pendaftaran pasien. Masing-masing fitur memiliki fungsi untuk 

menampilkan sebuah data sesuai dengan perancangan pada desain PDM. 

 

3.5.4 Prototype 

Pada tahap ini dibuat prototype berupa tampilan hasil rancangan sementara 

(user interface). Prototype dapat disebut sebagai rupa awal yang dibuat untuk 
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mewakili skala sebenarnya sebelum dikembangkan atau dibuat khusus untuk 

pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya. 

Pada tahapan ini yaitu menampilkan desain antarmuka dan proses alur 

pengerjaan projek dalam studi kasus perancangan desain antarmuka pendaftaran 

pasien. Tahapan ini melampirkan sebuah proses alur pendaftaran pasien yang 

dilakukan secara online oleh pasien maupun onsite yang dilakukan oleh petugas. 

Pada tahapan ini juga adalah lampiran dari rancangan desain antarmuka yang di 

desain menggunakan aplikasi figma. 

 

3.5.5  Testing 

Pada tahap pengujian tidak terpisahkan dengan tahapan sebelumnya yaitu 

pembuatan prototype. Desain pendaftaran yang sudah dibuat selanjutnya 

melakukan pengujian coba dengan mendemonstrasikannya kepada pengguna. 

Tahap pengujian memiliki tujuan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. 

Pengujian adalah tahapan dimana user mendapat kesempatan untuk memahami 

pengguna secara lebih mendalam. 

Pengujian atau testing dilakukan dengan melakukan uji coba atau 

presentasi kepada mentor magang dan melakukan pembagian link kuesioner yang 

di isi oleh 30 mahasiswa magang merdeka pada PT. Disty Teknologi Indonesia. 

Setelah dilakukan pengujian dan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang 

dilakukan perhitungan rata – rata kepuasan pengguna terhadap desain antarmuka 

yang sudah dikerjakan.  
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BAB IV 

DESKRIPSI PENGERJAAN 

 

Deskripsi pekerjaan membahas mengenai suatu pengembangan sistem dari 

bentuk dekstop ke bentuk website yang didasarkan pada data yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan melalui Zoom Meeting 

bersama pihak rumah sakit. 

 

4.1. Empathize 

Pada tahapan ini, empathize bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. fokusnya adalah 

memahami individu dengan melihat sundut pandangnya. Untuk mendapatkan 

pemahaman empatik pengguna, penulis melakukan observasi dan wawancara. 

Observasi dan wawnacara membantu perancangan model bisnis sesuai dengan 

perspektif pelanggan. Sehingga memudahkan penulis memahami pengguna dari 

produk. 

 

4.1.1  Observasi 

Observasi dalam Kerja Praktik ini dilakukan dengan cara mengamati 

proses pendaftaran pasien melalui screenshot tampilan dekstop, kemudian mencatat 

proses alur sistem pendaftaran pasien yang ada pada rumah sakit. Hasil dari 

observasi ini adalah pendaftaran pada rumah sakit pada Kabupaten Jombang masih 

dilakukan secara onsite dimana pasien lama maupun baru harus melakukan 

pendaftaran dirumah sakit secara langsung dan dilakukan penginputan data oleh 

petugas. Maka dari itu akan dilakukan perancangan analisa alur dan desain 
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antarmuka untuk membuat tampilan website pendaftaran online bagi pasien lama, 

sedangkan pasien baru melakukan pendaftaran melalui rumah sakit secara langsung 

agar data pasien tidak mengalami kesalahan. 

 

4.1.2 Wawancara 

Pada kerja praktik ini dilakukan wawancara dengan bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses pendaftaran pasien sehingga 

dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat membantu dalam pembuatan 

desain sistem informasi pendaftaran pasien pada rumah sakit.  

Dari hasil wawancara didapatkan data informasi yaitu pembayaran 

pendaftaran masih dilakukan secara onsite dikarenakan peraturan dari pihak rumah 

sakit, pasien baru akan mendapatkan cetak kartu berisikan nomer rekam medis saat 

sudah melakukan pendaftaran sedangkan bagi pasien lama hanya melakukan 

penginputan nomor rekam medis dan langsung menampilkan data pasien, dan untuk 

memilih wilayah asal pasien menggunakan tabel master kecamatan.  

 

4.2. Define 

Seluruh data yang telah dikumpulkan pada pengolahan data dan hasil 

pengumpulan tanggapan pengguna terkait permasalahan dari tahap empathize, 

dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dan fungsinya pada sistem. Tujuannya 

adalah untuk dapat mengidentifikasi fitur-fitur pada tampilan website, pengguna 

yang terlibat serta user level pada sistem, dan juga hubungan antar entitas pada 

tampilan pendaftaran pasien online. 

 

4.2.1. Use Case Diagram 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, pertama-tama membuat 
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pemodelan use case diagram.  Use case diagram merupakan diagram yang dibuat 

menggunakan sudut pandang pengguna. Berikut merupakan bagan use case 

diagram: 

1. Use Case Diagram Pendaftaran Pasien (Onsite) 

 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram Pendafatarn (Onsite) 

 

Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai use case diagram 

Pendafatran Onsite: 
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1. Aktor Admin 

a) Login 

Admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan operasi 

pendaftaran pasien. Admin dapat melakuka input data pasien yang nantinya 

akan tersimpan pada database 

b) Data Pasien 

Dalam melakukan penginputan pasien admin harus melakukan inputan data 

berdasarkan pasien lama atau pasien paru. Dan admin memilih master jenis 

pasien berdasarkan jenis pasien umum, BPJS, Asuransi, dan Jasaraharja  

c) Informasi Pendaftaran 

Dalam melakukan pendaftaran admin melakukan inputan poli tujuan yang 

diinginkan pasien 

d) Persetujuan Pendaftaran 

Admin akan melakukan persetujuan pendafatarn apabila pasien telah 

melunasi biaya pendaftaran 

e) Nomor Struk Pendafataran 

Dalam proses pendafatarn terdapat nomer struk setiap pasien yang 

digunakan untuk pasien menuju poli tujuan. 

2. Aktor Pasien 

Dalam menuju poli pasien harus terlebih dahulu memiliki atau membawa 

nomor struk pendaftaran sebagai bukti bahwa pasien telah melakukan proses 

pelunasan biaya pendaftaran pasien. 
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2. Use Case Diagram Pendaftaran Pasien (Online) 

 

 

Gambar 4.2 Use Case Pendaftaran Pasien (Online) 

 

1. Aktor Pasien 

a) Menu Utama 

Dalam melakukan pendaftaran pasien haru memilih apakah termasuk dalam 

pasien lama atau pasien baru 

b) Data Pasien 

Dalam melakukan pendafatran pasien harus mengisi data yang sesuai 

dengan petunjuk pada website pendaftaran.  

c) Informasi Pendafataran 

Dalam Informasi pendaftaran pasien mendapatkan daftar poliklinik yang 

dapat dipilih untuk melakukan pemeriksaan pada rumah sakit 
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d) Verifikasi pendaftaran 

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran pasien mendapatkan verifikasi 

pendaftaran berhasil 

e) Nomor Struk Pendafatran 

Pasien akan melakukan pencetakan nomor struk pendafatarn untuk dibawa 

kebagian petugas pendaftaran untuk melakukan pembayaran bagi pasien 

umum, sedangkan bagi pasien asuransi maupun BPJS nomor struk 

pendaftaran dapat langsung dibawa menuju poli. 

2. Aktor Admin 

Dalam proses pendaftaran pasien admin dapat menerima langsung data pasien 

yang telah melakukan pendaftaran melalui database pendaftaran pasien. 

 

4.2.2. Sequence Diagram 

Pembuatan Sequence Diagram, digunakan untuk menunjukkan interaksi 

yang terjadi antara suatu objek dengan sistem. Diagram ini merupakan pandangan 

dinamis terhadap sistem yang terjadi. 

1. Sequence Diagram Pendaftaran Pasien (Onsite) 

 

 

Gambar 4.3 Sequence Diagram Pendaftaran Pasien Onsite 
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Sequence diagram ini menjelaskan bagaimana proses pendaftaran secara 

onsite. Langkah pertama pasien menuju ke bagian pendaftaran rumah sakit dan 

admin atau petugas menerima berkas pasien dan melakukan login akun admin. 

Proses berikutnya dilakukan penginputan data pasien dan melakukan pendaftaran 

serta pengecekan data pasien lama jika pasien baru maka dilakukan penginputan 

pasien baru. Selanjutnya petugas mendapatkan informasi pendafatran pasien 

berhasil dan menerima struk pendaftaran. Langkah akhir yaitu data pendaftaran 

tersimpan pada database dan pasien mendapatkan nomer struk pendaftaran. 

2. Sequence Diagram Pendaftaran Pasien (Online) 

 

 

Gambar 4.4 Sequence Diagram Pendaftaran Pasien Online  

 

Sequence diagram ini menjelaskan bagaimana proses pendaftaran secara 

online yang dilakukan oleh pasien. Langkah pertama pasien menuju halaman 

website dan melakukan validasi pasien lama atau pasien baru, apabila termasuk 

pasien baru diharuskan melakukan input data psien sedangkan pada pasien lama 

langsung mengisi form pendaftaran dan melakukan verifikasi data. Selanjutnya 
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yaitu pengecekan data jika data benar maka pasien mendpatkan informasi 

pendaftaran dan mendapatkan struk pendaftaran. 

 

4.2.3. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model menjelaskan tentang struktur tabel awal yang 

nantinya akan di generate ke Physical Data Model (PDM). Dalam CDM dibawah 

ini terdapat 12 tabel yaitu, tabel petugas, tabel struk, tabel poli, tabel asuransi, tabel 

pekerjaan, tabel agama, tabel golongan darah, tabel propinsi, tabel kabupaten, tabel 

kecamatan dan tabel desa. 

 

 

Gambar 4.5 Conceptual Data Model (CDM) 

 

4.2.4. Physical Data Model (PDM)  

Physical Data Model digunakan untuk menggambarkan hubungan yang 

terjadi antara kelas-kelas beserta dengan atribut dan operasi pada website. Berikut 

ini adalah bentuk PDM yang digunakan pada website pendaftaran pasien secara 
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online maupun secara onsite. Dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

 

Gambar 4.6 PDM Website Pendaftaran Pasien 

 

Pada desain PDM ini memiliki 12 tabel master yakni tabel petugas, tabel 

struk, tabel poli, tabel asuransi, tabel pekerjaan, tabel agama, tabel golongan darah, 

tabel propinsi, tabel kabupaten, tabel kecamatan dan tabel desa. Pembuatan PDM 

ini berfungsi sebagai panduan dalam membuat rancang desain antarmuka dan di 

implementasikan ke sistem berupa website. Pada tabel petugas terdapat id_petugas 

yang berfungsi sebagai penyimpanan data petugas, pada tabel struk terdapat 

id_struk untuk bukti pendaftaran pasien, di tabel poli terdapat id_poli untuk 

inisialisasi setiap poli, pada tabel asuransi terdapat id_asuransi sebagai inisialisasi 

asuransi kesehatan pasien, pada tabel agama terdapat id_agama berfungsi sebagai 

inisialisasi agama, Id_golongan darah pada tabel golongan darah berfungsi sebagai 
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kode darah pasien, pada tabel pasien memiliki nomer_rekam_medis sebagai tanda 

bahwa pasien sudah memiliki kartu peserta pasien dan pada desa, propinsi, 

kecamatan, kabupaten dan desa masing-masing memiliki id sebagai inisialisasi 

wilayah. 

 

4.3. Ideate 

Pada tahap ideate dilakukan pengumpulan banyak ide-ide yang bisa 

menjadi solusi bagi masalah yang telah didefinisikan pada tahapan sebelumnya. 

Digunakan brainstorming dengan pengguna untuk dapat mengetahui kebutuhan 

fitur pada sistem website pendaftaran pasien yang dibuat. Dihasilkan beberapa 

gagasan ide yang kemudian diterjemahkan kedalam bentuk fitur-fitur pada sistem 

website. 

 

Tabel 4. 1 Penentuan Ide Fitur 

No. Ide/Gagasan Fitur 

1. Informasi hanya dapat diketahui 

oleh petugas yang memiliki akses 

ke dashboard pendaftaran pasien 

Login 

2. Dapat menampilkan data pasien 

Daftar Pasien 

3. Dapat menampilkan status 

pembayaran pasien 

4. Dapat menampilkan action invoive 

pendaftaran pasien dan edit data 

pasien 

5. Dapat melakukan pendaftaran Daftar pasien lama/baru 
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No. Ide/Gagasan Fitur 

pasien 

6. Pasien dapat melakukan 

pendaftaran online 

Input nomer RM dan 

pengecekan data 

7. Pasien dan petugas memiliki bukti 

pendaftaran 

Print invoice 

 

4.4. Prototype 

Pada tahap prototyping atau pembuatan prototype, dilakukan pembuatan 

tampilan desain prototype (user interface) sistem pendaftaran pasien yang mengacu 

pada hasil identifikasi kebutuhan pengguna (user experience) pada tahapan 

sebelumnya. Desain prototype ini menggunakan dasain BPMN. Sebelum dilakukan 

pembuatan prototype, terdapat struktur menu yang digunakan sebagai framework 

menu pada sistem dashboard monitoring. 

 

4.4.1 Alur Business Process Model and Notation (BPMN) Pendaftaran 

Pasien (Onsite)  

Dari hasil analisi yang telah dilakukan, langkah pertama adalah membuat 

pemodelan alur menggunakan BPMN. BPMN adalah BPMN adalah aktifitas untuk 

mencapai tujuan tertentu, dimulai dengan input, proses, dan output. 
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Gambar 4.7 Alur BPMN Pendaftaran Pasien Onsite 

 

Berikut ini akan menjelaskan proses alur pendaftaran pasien melalui onsite pada rumah sakit. Yaitu Pasien menuju ke rumah 

sakit lalu petugas menginputkan nomor rekam medis apabila pasien tersebut pernah mendaftara di Rumah Sakit, sedangkan apabila 

pasien baru maka petugas membuatkan nomer rekam medis dengan mengupload data KK dan KTP. Selanjutnya petugas melakukan 

pendaftaran pasien setelah itu pasien melakukan pembayaran secara (cash) sehingga pasien mendapatkan struk pendaftaran untuk 

dibawa menuju poli tujuan. 
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4.4.2  Alur Pendaftaran Pasien (Online) 

 

 

Gambar 4.8 Alur Pendaftaran Pasien Online 

 

Berikut ini penjelasan alur BPMN pendaftaran Pasien secara online. Langkah awal pasien membuka website pendfatarn lalu 

milih pasien lama atau baru, selanjutnya pasien melakukan pengisian data pendaftaran, memilih poli tujuan, mendapatkan struk 

pembayaran ke bagian petugas di Rumah Sakit dan setelah mendapatkan bukti lunas pasien menuju poli tujuan.
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4.4.3 Wireframe 

Wireframe merupakan metode desain antarmuka pengguna yang 

berbentuk kerangka gambar. Panduan visual yang merepresentasikan struktur 

halaman pada suatu aplikasi. Wireframe adalah Kerangka halaman pendaftaran 

pasien yang dibuat menggunakan aplikasi figma. 

a. Wireframe Halaman Pendaftaran Pasien (Online) 

Pada gambar 4.9 merupakan tampilan pendaftaran pasien secara online 

yang dimana pasien memilih poli tujuan terlebih dahulu untuk melakukan 

pendaftaran 

 

 

Gambar 4.9 Wireframe Halaman Pendafatarn Pasien (Online) 

 

b. Halaman Dashboard Admin Petugas 

Pada gambar 4.10 ini merupakan tampilan dashboard petugas pendaftaran 

pasien yang berisikikan informasi jumlah pasien mendaftar, jumlah pasien yang 
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sudah maupun belum melakukan pembayaran, jumlah poli tunjungan dan daftar 

data pasien yang telah mendaftaran diri. 

 

 

Gambar 4.10 Halaman Dashboard Petugas 

 

c. Halaman Tambah Pasien 

Pada gambar 4.11 merupakan tampilan untuk menambahkan atau 

mendaftaran pasien. Proses pendaftaran diawali dengan pemilihan apakah pasien 

termasuk golongan pasien lama atau pasien baru 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Tambah Pasien 
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4.4.4 Desain UI Website Pendaftaran Pasien 

Berikutnya dibuat tampilan desain user interface. Pembuatan user 

interface design dilakukan menggunakan desktop app figma. Berikut merupakan 

beberapa tampilan prototype dari user interface yang dibuat menggunakan figma.  

1. Desain Antarmuka Pendaftaran Pasien (Online) 

Halaman landing page adalah halaman yang pertama kali dilihat oleh 

pasien saat melakukan pendaftaran melalui website. Pada halaman ini pasien  yang 

dapat melakukan pendaftaran secara online hanyalah pasien lama yang dimana 

sudah memiliki nomer rekam medis pada rumah sakit. Berikut ini adalah tampilan 

desain antar muka website pendaftaran pasien lama. 

 

 

Gambar 4.12 Landing Page Pendaftaran Pasien Online 

 

Pada tahap pendaftaran pasien diarahkan untuk memilih poli tujuan yang 

ingin dikunjungi, setelah memilih poli pasien akan diarahkan ke halaman  alur 
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pendfataran dengan melakukan 3 tahap yaitu pengisian atau pengecekan nomer 

rekam medis sebagai bukti pasien memiliki nomer rekam medis, setelah berhasil 

pengecekan maka pasien mendaptkan data diri serta mendapatkan invoice bukti 

pendaftaran dan melakukan pembayaran. Tampilan bisa dilihat pada gambar 4.13, 

gambar 4.14 dan gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.13 Alur Pendaftaran Pengecekan Nomer RM 

 

 Pada tahap alur pendaftaran berikut pasien akan melakukan 

penginputan No rekam medis. Nomor rekam medis hanya dimiliki oleh pasien yang 

sudah pernah melakukan pemeriksaan pada RSUD atau sudah memiliki kartu 

pasien yang tertera nomor rekam medis. Setelah memasuki tahap input nomor 

rekam medis akan dilakukan pengecekan data terkait kesesuaian data pasien yang 

tersimpan pada database rumah sakit. 
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Gambar 4.14 Tampilan Pengecekan Data Pasien 

 

Pada tahap kedua sistem memunculkan tampilan data pasien yang telah 

memiliki nomor rekam medis. Apabila terjadi ketidak sesuaian terhadap data pasien 

dapat melaporkan terhadap petugas di rumah sakit. Apabila data sudah sesuai 

pasien dapat mengikuti step selanjutnya yang ada pada gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan Invoice Pendaftaran Pasien 



36 

 

 

Berikut ini merupakan tahap terakhir yang dimana pasien mendapatkan 

form bukti bahwa sudah melakukan pendaftaran. Pada form bukti pendaftaran 

memiliki tampilan pembayaran yang harus dilakukan oleh pasien. Pembayaran 

dilakukan secara onsite di rumah sakit dengan membawakan bukti pendaftaran 

kepada petugas agar mendaptkan validasi status pembayaran menjadi lunas, 

2. Desain Antarmuka Pendaftaran Pasien (Onsite) 

a. Halaman Login Admin 

Berikut ini adalah tampilan halaman login admin petugas pendaftaran 

pasien yang dimana admin harus memasukkan email dan password untuk 

melakukan input data pasien. Pada tampilan ini juga admin dapat mengingant 

password agar tidak perlu menginputkan saat melakukan login kembali dan dapat 

membuat password terbaru apabila admin melupakan sandi yang dibuat. Pada 

sistem ketika admin memilih lupa password maka pengguna dapat melakukan 

pengiriman email dan mendapatkan informasi untuk membuat password terbaru 

dari email yang dikirimkan sistem. Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.16 

 

 

Gambar 4.16 Halaman Login Admin 
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b. Tampilan Dashboard Admin 

Pada halaman ini perugas dapat meilhat jumlah pasien yang telah 

melakukan pendaftaran, pasien yang sudah maupun belum melakukan pembayaran, 

jumlah poli yang tersedia pada hari itu, dan daftar data pasien. Selain itu petugas 

dapat melihat daftar pasien yang sudah melakukan pendaftaran. Tampilan dapat 

dilihat pada gambar 4.17 

 

 

Gambar 4.17 Halaman Dashboard Admin 

 

c.  Tampilan Daftar Pasien 

Pada halaman ini admin dapat melihat data pasien yang telah terdaftar dan 

admin dapat memiliki akses untuk melakukan edit data pasien dan print bukti atau 

invoice pendafatarn pasien. Melakuakan print invoice ini untuk pasien 

menunjukkan bukti pendaftaran saat berkunjung pada poli tujuan. Tampilan dapat 

dilihat pada gambar 4.18 
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Gambar 4.18 Halaman Data Daftar Pasien  

 

d. Tampilan Tambah Pasien 

Pada tampilan ini admin dapat menginputkan data psien berdasarkan 

pasien baru atau pasien lama. Pasien lama adalah pasien yang sudah memiliki 

nomer rekam medis dan pernah berobat di rumah sakit. Sedangkan pasien baru 

adalah pasien yang beru pertama kali melakukan kunjungan di rumah sakit dan 

belum memiliki nomor rekam medis. 

 

 

Gambar 4.19 Halaman Tambah Pasien 
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e. Tampilan Halaman Daftar Paasien Baru 

Berikut ini adalah tampilan input data pasien baru yang berisikan data 

NIK, Nama, Jenis Kelamin, tempat Lahir, tanggal Lahir, Telepon, Status 

Perkawinan, Umur, Agama, Gol. Darah, Pekerjaan, Asuransi, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Alamat KTP, Nama Wali, Nomer Wali, 

Petugas, Poli Tujuan, tanggal Pendaftaran, biaya Pendaftaran, dan Status 

Pembayaran. 

 

 

 

Gambar 4.20 Halaman Tambah Pasien Baru 

 

f. Halaman Daftar Pasien Lama 

Berikut ini adalah halaman input pendaftaran bagi pasien lama dimana 

yang dimana tahap awal yaitu dilakukan pengecekan nomer rekam medis, setelah 

itu sistem memunculkan data pasien dan petugas dapat memilih poli tujuan pasien. 

Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Halaman Daftar Pasien Lama 

 

4.5. Testing 

Setelah melakukan tahap prototype dari hasil observasi dan wawancara 

yang telah direalisasikan dalam bentuk ideate hingga define, hasil rancangan desain 

User Experience yang telah dirancang menjadi desain prototype di uji coba oleh 

pihak mentor projek sistem informasi pendaftaran pasien. 

Namun, fase pengujian tidak selalu menjadi bagian dari bagian 

perancangan desain. Hal ini dapat terjadi ketika pengujian prototype dilakukan oleh 

pengguna, ada pertimbangan desain dan fitur yang perlu ditingkatkan atau bahkan 

diperbaiki. Untuk alasan ini, umpan balik diperlukan jika desain prototype memiliki 

kekurangan. 

Pengujian dilakukan dengan pengujian bersama dua mentor projek dan 

melakukan penyebaran form kuesioner yang memiliki responden berjumlah 32 

partisipan, partisipan atau responden pada pengujian kali ini adalah mahaiswa 
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magang merdeka yang bertepatan di PT. Disty. Dari hasil pengujian ini 

mendapatkan keputusan dari skor perhitungan terhadap tingkat kepuasan pengguna 

dengan menggunakan metode Heuristic Evaluation. Heuristic Evaluation adalah 

metode usability untuk menemukan masalah usability pada desain user interface 

(Nielsen et al, 1990).  

Evaluasi heuristic adalah metode evaluasi yang mengukur tingkat 

penggunaan suatu sistem guna menemukan masalah fungsionalitas dalam desain 

antarmuka pada sistem yang dibuat. Melalui evaluasi ini pengembang dapat 

memperhatikan hal-hal yang perlu diperbaiki berdasarkan proses evaluasi yang 

telah dilakukan. Evaluasi heuristik melibatkan sekelompok evaluator yang bertugas 

memeriksa dan menilai suatu fungsionalitas dan desain antarmuka sebuah sistem 

berdasarkan prinsip-prinsip kegunaan yang telah ditetapkan baik secara individu 

atau secara berkelompok (Nielsen, 1995). Proses evaluasi Heuristic Evaluation 

dilakukan dengan meminta setiap evaluator secara individu menguji antarmuka 

sistem. Evaluator diperbolehkan berkomunikasi dan berdiskusi terhadap temuan 

mereka setelah proses evaluasi selesai. Prosedur  ini penting dilakukan karena untuk 

memastikan hasil yang objektif terkait evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. 

Hasil evaluasi dapat dicatat dalam bentuk laporan tertulis terhadap komentar dan 

evaluator pada antarmuka sistem (Nielsen, 1995). 

Selama proses evaluasi, peneliti dapat membantu evaluator dalam 

mengeporeasikan antar muka yang mengalami kendala, seperti prototype yang 

tidak stabil. Pada proses evaluasi, peneliti memiliki tanggung jawab dalam 

menafsirkan tindakan dari evaluator pada permasalahan dalam antarmuka yang 

merujuk pada usabilitas sebagai pengguna. Disisi lain, tanggung jawab dalam 
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menganalisa antarmuka sistem diserahkan pada evaluator dalam proses evaluasi, 

peneliti hanya perlu merekan atau mencatat komentar dari evaluator tentang 

permasalahan yang ditemukan (Nielsen, 1995).  

Berikut ini tabel pertanyaan pada form kuesioner untuk mengetahui 

tingkat kepuasan pengguna:  

  

Tabel 4. 2 Pertanyaan Kuesioner  

No. Pertanyaan 
Jawaban 

1 2 3 4 

1 Aplikasi menanggapi dengan baik 

apa yang dilakukan pengguna 

(ditekan,dipilih,dll) 

    

2 Saya merasa menu/fitur pada 

tampilan sudah mencakup 

kebutuhan 

    

3 Tampilan selalu menampilkan 

respon ketika saya melakukan 

sesuatu (klik tombol) 

    

4 Aplikasi menggunakan bahasa yang 

sederhana (tidak asing) dan mudah 

saya pahami 

    

5 Saya mengenali dengan mudah 

fungsi dan tujuan pada symbol/icon 

    

6 Istilah yang digunakan pada web 

pendaftaran pasien mudah saya 

mengerti 

    

7 Saya dapat dengan mudah memilih 

dan melakukan pekerjaan sesuai 

kebutuhan 
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No. Pertanyaan 
Jawaban 

1 2 3 4 

8 Adanya tombol back (kembali) pada 

tampilan memudahkan saya jika 

ingin kembali ke halaman 

sebelumnya atau pembatalan aksi 

4 

   

9 Saya dapat mengingat apa yang 

harus diisikan ketika melakukan 

pengisian form 

    

10 Tampilan tata letak yang konsisten 

pada tiap halaman membantu saya 

lebih mudah mengingat. 

    

11 Ukuran dan warna font yang 

ditampilkan sudah konsisten dan 

mudah untuk saya melihatnya 

    

12 Adanya pemberitahuan/pencegahan 

untuk mengantisipasi kesalahan 

yang terjadi 

    

13 Memberikan pesan yang jelas ketika 

saya tidak tahu bagaimana untuk 

memproses/melakukan suatu hal 

    

14 Saya dapat dengan mudah 

mengenali menu/fitur yang ada pada 

website 

    

15 Saya dengan mudah mengingat     

 menu apa yang harus dipilih untuk 

menuju ke halaman tertentu 

    

16 Adanya keterangan pada tiap 

tombol memudahkan saya untuk 

mengetahui fungsi dari tombol 
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Berdasarkan pertanyaan diatas, terdapat jawaban yang terdiri dari 4 jenis 

yaitu sangat diperlukan perbaikan, perbaikan prioritas tinggi, perlu ada perbaikan, 

tidak ada masalah seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. 3 Skor Jawaban Kuesioner 

Jawaban Skor 

Sangat diperlukan perbaikan 1 

Perbaikan prioritas tinggi 2 

Perlu ada perbaikan 3 

Tidak ada masalah 4 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

1 2 3 4 

17 Saya merasa bahwa tidak 

memerlukan pelatihan untuk 

mengoperasikan website 

pendaftaran pasien 

    

18 Saya tidak membutuhkan bantuan 

orang lain jika terjadi kesalahan 

    

19 Saya dapat dengan mudah dan 

mengisi form 

    

20 Saya dapat dengan mudah membaca 

teks yang ditampilkan 

    

21 Saya merasa mudah jika ada tombol 

pencarian data/informasi 

    

22 Aplikasi menampilkan petunjuk 

yang benar jika terjadi kesalahan 

    

23 Adanya menu bantuan untuk 

mempermudah saya dalam 

menjalankan aplikasi 
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Setelah mendapatkan 32 responden maka dilakukan perhitungan 

menggunakan metode heurictic evaluation dengan melakukan perhitungan rata – 

rata dari setiap tabel data, menghitung rata – rata dari setiap kelompok pertanyaan 

dan tahap akhir yaitu nilai data dari pertanyaan dibagi sesuai dengan skor nilai. 

Untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh dari penilaian batas atas dan batas 

bawah yang dapat dilihat pada tabel 4.4 dan hasil skor dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 

Tabel 4. 4 Penilaian Skor Keputusan 

Batas Bawah Batas  Atas Status Kepuasan 

0 24 sangat diperlukan perbaikan 

25 48 perbaikan prioritas tinggi 

49 72 perlu ada perbaikan 

73 96 tidak ada masalah 

 

Berikut ini adalah gambar perhitungan skor yang digunakan untuk diambil 

sebuah keputusan berdasarkan total skor yang didapat dari setiap pertanyaan pada 

kuesioner, dari gambar tersebut pengujian memiliki 32 responden, memiliki skor 

maksimal 128 dari perhitungan jumlah responden dikali dengan 4 yaitu kategori 

penilaian, skor minim 32 responden dikali dengan 1, rentang untuk menentuka nilai 

batas atas dari perhitungan skor maksimal dikurangi skor minimal, dan interval 

penilaian rentang dibagi banyaknya kategori. Dari perhitungan tersebut dibentuk 

nilai batas atas dan bawah apabila skor nilai 0 - 24 maka desain sangat diperlukan 

perbaikan, skor nilai 25 - 48 maka desain memiliki perbaikan prioritas tinggi, 

rentang skor 49 – 72 maka tampilan perlu ada perbaikan dan apabila skor nilai 73 

– 96 maka tampilan tidak mendapatkan masalah berdasarkan penilaian reponden.   
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Tabel 4. 5 Hasil Skor Kuesioner 

No Kelompok Pertanyaan Skor Status Kepuasan 

1 Pertanyaan 1 115 tidak ada masalah 

2 Pertanyaan 2 95 tidak ada masalah 

3 Pertanyaan 3 106 tidak ada masalah 

4 Pertanyaan 4 113 tidak ada masalah 

5 Pertanyaan 5 106 tidak ada masalah 

6 Pertanyaan 6 97 tidak ada masalah 

7 Pertanyaan 7 106 tidak ada masalah 

8 Pertanyaan 8 87 tidak ada masalah 

9 Pertanyaan 9 90 tidak ada masalah 

10 Pertanyaan 10 95 tidak ada masalah 

11 Pertanyaan 11 92 tidak ada masalah 

12 Pertanyaan 12 62 perlu ada perbaikan 

13 Pertanyaan 13 80 tidak ada masalah 

14 Pertanyaan 14 83 tidak ada masalah 

15 Pertanyaan 15 104 tidak ada masalah 

16 Pertanyaan 16 95 tidak ada masalah 

17 Pertanyaan 17 83 tidak ada masalah 

18 Pertanyaan 18 82 tidak ada masalah 

19 Pertanyaan 19 94 tidak ada masalah 

20 Pertanyaan 20 98 tidak ada masalah 

21 Pertanyaan 21 84 tidak ada masalah 

22 Pertanyaan 22 79 tidak ada masalah 

23 Pertanyaan 23 75 tidak ada masalah 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil pengerjaan projek yang dilakukan di PT. Disty Teknologi Indonesia, 

website Pendaftaran Pasien Online dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem ini dapat membantu tim web develop dalam membuat sistem 

website pendaftaran pasien 

2. Desain antar muka ini dapat mempresentasikan tamplian rancang sistem website 

pendaftaran pasien 

3. Memiliki tampilan website yang user friendly 

4. Dari hasil pengujian yang dilakukan responden masih ada beberapa yang harus 

diperbaiki yaitu menampilkan terjadinya kesalahan pada system. 

 

5.2. Saran 

Website Pendaftaran Pasien pada rumah sakit daerah Jombang masih perlu 

dilakukan perbaikan dan pengembangan karena masih terdapat kekurangan pada 

website. Oleh karena itu penulis memiliki saran yang diberikan yaitu: 

1. Pada website belum memiliki tampilan akses pendaftaran bagi pasien dengan 

menggunakan asuransi BPJS/JKN sehingga petugas tidak perlu menginputkan 

dan melakukan pengecekan data pasien secara manual 

2. Pada website belum adanya fitur pembayaran pendaftaran secara mandiri yaitu 

menggunakan qris code agar pasien tidak perlu ke loket pendaftaran untuk 

melakukan pembayaran.  
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