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ABSTRAK 

 

Pengembangan sistem informasi yang terdapat pada sistem diharapkan 

dapat membantu pihak rumah sakit untuk membantu untuk melakukan pekerjaan 

secara efektif dan efisien. Sistem informasi banyak digunakan dalam pengelolahan 

data dengan jumlah besar pada setiap layanan yang ada pada rumah sakit. PT Disty 

Teknologi Indonesia yang bergerak pada pengembangan perangkat lunak yang 

berlokasi di Kantor Pusat Gedung Graha Pena Lantai 5 Jl. Ahmad Yani No. 88 

Surabaya. 

PT Disty Teknologi Indonesia saat ini bekerja sama dengan Rumah Sakit 

Umum Daerah Jombang sebagai client dalam sebuah projek untuk mengembangkan 

sistem informasi berbasis website pada Poli Psikologi untuk meningkatkan layanan 

operasional dan efektifitas dalam manajemen data pada setiap layanan yang tersedia 

mulai dari pengolahan data operasional, data pasien, data laporan dan lain-lain. 

Oleh karena itu, Pengembangan Sistem Informasi Psikologi Rumah Sakit 

Umum Daerah Jombang dibuat untuk membantu meningkatkan layanan yang 

tersedia dan memudahkan pegawai rumah sakit dalam memanajemen data yang ada 

melalui laman website. Fungsional dari website adalah memberikan peningkatan 

layanan berupa penjadwalan konsultasi secara online melalui laman website dan 

integrasi distribusi data antara rumah sakit dan pasien yang dapat dilakukan secara 

mudah dan cepat melalui fungsional yang tersedia pada laman website agar 

pelayanan terhadap pasien dapat berlangsung dengan cepat dan efektif. 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Psikologi, Website. Rumah Sakit
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Disty Teknologi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pengembangan perangkat lunak yang secara resmi berdiri sejak tahun 

2018 dengan legalitas CV yang didirikan di kabupaten Jombang, kemudian pada 

tahun 2020 telah berubah menjadi PT yang berlokasi di Gedung Graha Pena Lantai 

5 Jl. A.Yani No. 88 Surabaya. Dalam prosesnya, PT Disty Teknologi Indonesia 

telah memiliki 100 lebih pengguna yang telah memakai hasil inovasi teknologi yang 

berupa Website, Aplikasi Android, Internet of Things, Integrasi Layanan API, 

Pembayaran E-Wallet dan kerja sama pelatihan skill SDM perusahaan di bidang IT. 

Salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan pelayanan yang baik 

untuk mencapai visi adalah dengan bekerja sama dengan beberapa pihak yang 

mengalami kendala dalam proses bisnisnya apalagi dalam masa pandemi saat ini, 

dimana semua proses dapat dilakukan secara digital. Pada saat ini, kesehatan 

merupakan hal yang sangat berharga. Setiap orang yang terjangkit suatu penyakit 

akan datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis. Pada studi kasus 

yang ditangani oleh PT Disty Teknologi Indonesia saat ini yaitu membantu 

pembuatan sistem informasi antar poli di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang 

khususnya adalah pembuatan Sistem Informasi Psikologi.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh perwakilan PT Disty 

Teknologi Indonesia dengan perwakilan dari Poli Psikologi Rumah Sakit Umum 

Daerah Jombang, masalah yang sedang dihadapi rumah sakit khususnya pada 
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bagian poli kesehatan seperti Psikologi, Radiologi, Gizi dan lain-lain adalah tidak 

efektifnya manajemen data dan layanan yang terjadi antar poli. Oleh karena itu 

dibutuhkan pengembangan sistem informasi khususnya pada poli Psikologi untuk 

memudahkan proses konsultasi dan manajemen jadwal layanan. Sistem yang 

dikembangkan adalah sistem berbasis website yang dapat diakses dengan mudah 

oleh pasien menggunakan media elektronik.  

Data laporan hasil pelayanan poli masih disimpan pada rak dalam bentuk 

media kertas dan harus di scan untuk menjadikan data digital yang disimpan pada 

database rumah sakit. Lalu dari sisi layanan khususnya pada poli Psikologi adalah 

manajemen pelayanan pasien yang kurang efektif. Pasien yang datang untuk 

melakukan konsultasi tidak menentu dan jam praktik antar poli yang terbatas, 

dampaknnya banyak pasien yang datang pada hari itu tidak mendapatkan layanan 

meskipun telah mendapat nomor antrian. 

Oleh karena itu, untuk mempermudah jalannya proses konsultasi. Perlu 

dilakukan inovasi Teknologi dalam bidang kesehatan yang dapat dioperasikan 

secara online dikarenakan segala bentuk kegiatan saat ini dilakukan secara non fisik 

atau digital dan turut serta dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan 

teknologi yang berkembang saat ini, proses konsultasi dapat dilakukan secara 

digital dan dapat beroperasi setiap waktu. Serta pasien dan petugas rumah sakit 

dapat mengoperasikannya secara mandiri tanpa adanya kontak fisik untuk 

melakukan kegiatan konsultasi.  

Berdasarkan dari uraian masalah diatas dibuatlah Sistem Informasi 

Psikologi berbasis website. Fitur yang terdapat pada website meliputi pemilihan 

jadwal konsultasi yang menyesuaikan dengan psikolog, konsultasi dengan psikolog 
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secara online, dan penyampaian informasi diagnosa pasien yang dapat diakses 

secara online. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan kerja praktek ini adalah mengembangkan Sistem Informasi 

Psikologi Online berbasis Website pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang 

untuk melakukan proses konsultasi psikologi secara online. 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Website Psikologi Online 

antara lain:  

1. Mempermudah proses kegiatan konsultasi Psikologi pada rumah sakit. 

2. Menghemat waktu dan biaya pasien untuk melakukan konsultasi. 

3. Mempermudah pasien dan psikolog untuk menyesuaikan jadwal konsultasi. 

4. Meningkatkan efektifitas dalam manajemen data dan layanan. 

5. Menghindari kontak fisik yang berlebihan untuk mencegah penyebaran 

Covid-19 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berikut ini rumusan masalah pada kerja praktik pembuatan Website 

Psikologi Online:  

1. Bagaimana proses kegiatan konsultasi Psikologi dilakukan saat ini? 

2. Bagaimana solusi yang efektif untuk pembuatan aplikasi yang dapat 

membantu proses rekam medis bagi pegawai rumah sakit dan pasien 

3. Bagaimana cara merancang sistem informasi yang efektif dalam pembuatan 

website psikologi? 
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4. Bagaimana cara menghasilkan website yang mudah digunakan untuk pasien? 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang digunakan untuk memberi batasan dalam kegiatan 

Kerja Praktik ini sebagai berikut. 

1. Website hanya mencakup kegiatan pada poli Psikologi pada rumah sakit.  

2. Website yang dibuat hanya diperuntukkan untuk psikolog yang menangani 

masalah psikologi serta pasien yang membutuhkan layanan konsultasi. 

3. Sistem Informasi yang dikembangkan hanya pada kegiatan yang 

berhubungan dengan psikologi dan konsultasi. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Disty Teknologi Indonesia resmi berdiri sejak tahun 2018 dengan legalitas 

CV yang di dirikan di Kabupaten Jombang, kemudian pada tahun 2020 telah 

berubah menjadi PT dan berpindah kantor dengan alamat di Gedung Graha Pena 

Lantai 5 Jl. A.Yani No. 88 Surabaya. PT Disty Teknologi Indonesia bergerak dalam 

bidang pengembangan perangkat lunak yang telah memiliki 100 client yang 

memakai hasil inovasi teknologi dari perusahaan yang berupa Website, Aplikasi 

Android, Internet of Thing, Integrasi Layanan API E-Wallet dan Kerja sama dalam 

pelatihan skill Sumber Daya Manusia pada perusahaan yang bergerak di bidang IT. 

 

2.2 Logo PT Disty Teknologi Indonesia 

 

Gambar 2.1 Logo Pt Disty Teknologi Indonesia  

 

Gambar 2.1 diatas merupakan logo dari PT Disty Teknologi Indonesia 

yang telah digunakan dari awal berdiri hingga saat ini. 
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2.3 Visi Perusahaan 

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

profesional dan 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 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. 

 

2.4 Misi Perusahaan 

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. 

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 perngangguran 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. 
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4. Kami mewujudkan lingkungan kerja yang menantang, apresiatif dan 

berlandaskan pengetahuan bagi karyawan. 

5. Memberikan layanan “One Stop Services” dan lengkap sehingga pelanggan 

akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk berkualitas, 

dengan harga yang kompetitif. 

6. Menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya. 

7. Melakukan pembinaan untuk membentuk karyawan yang profesional dan 

perbaikan sistem manajemen secara berkesinambungan. 

 

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam menjalankan proses bisninsya, PT Disty Teknologi Indonesia 

mengatur struktur organisasi dengan membagi jabatan dan tugas dari masing-

masing bagian. Struktur organisasi dari PT Disty Teknologi Indonesia dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Sistem Informasi Psikologi 

Sistem Informasi Psikologi merupakan sistem yang menkombinasikan 

antara manusia dan teknologi dengan maksud untuk mengolah data mengenai 

perilaku manusia untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk tujuan 

tertentu (Harianja, 2019). 

 

3.2 Website 

Website merupakan kumpulan dari halaman web yang dipublikasikan pada 

sebuah jaringan internet yang saling terhubung dengan item didalamnya seperti file 

dokumen dan gambar yang disimpan pada web server dapat diakses oleh user 

dengan perantara aplikasi browser (Abigail, 2021). 

 

3.3 PHP 

PHP (Hypertext Preprosesor) merupakan bahasa pemrograman yang 

diarancang secara khusus untuk pembuatan halaman web dinamis. Pengertian lain 

dari PHP adalah, PHP merupakan sekumpulan script yang berfungsi untuk 

mengolah data form pada web (Lutfi, 2017).  

PHP merupakan sebuah skrip yang bersifat server side yang ditambahkan 

ke dalam HTML. PHP sendiri merupakan singkatan dari Personal Home Page Tools 

yaitu bahasa skrip yang tertanam dalam HTML. 
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3.4 Code Igniter 

Code Igniter merupakan framework pemrograman PHP dengan CI3 

sebagai framework terbaru dari Code Igniter. CI3 memiliki query builder yang 

disediakan untuk memudahkan dalam memanipulasi database khususnya pada 

teknik pemrograman MVC yang menggunakan konfigurasi database MySQL atau 

MariaDB untuk membuat modul yang dapat menambah, menampilkan, 

memperbaiki dan menghapus data dengan mudah (Sidik, 2018). 

 

3.5 Bussiness Process Modeling Notation 

BPMN (Bussiness Process Modeling Notation) merupakan sebuah proses 

model bisnis yang didasarkan pada tenik diagram alur yang dirangkai untuk 

membuat model-model grafis dari operasi yang terdapat pada sebuah bisnis yang 

terdapat aktivitas dan kontrol dari alur yang mendefinisikan urutan kerja (Ahmad, 

2019).  

 

3.6 Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan salah satu dari diagram yang ada pada 

UML (Unified Modelling Language) yang menggambarkan kolaborasi dinamis 

antara sejumlah object yaitu pengguna dan sistem yang berfungsi untuk 

menunjukan aktivitas yang terjadi dan interaksi antar sesame object (Siregar, 2018).  

 

3.7 Model Pengembangan Waterfall pada Metode SDLC 

System Development Life Cycle merupakan metodologi yang digunakan 

untuk pengembangan sistem informasi yang terdiri menjadi beberapa fase yang 

dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi hingga 

pemeliharaan sistem. 
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Metode Waterfall merupakan salah satu model dari System Development 

Life Cycle (SDLC) yang menggunakan pendekatan sistematis dan bertahap yang 

dimualai dari tahap perancangan sampai tahap pengembangan (maintenance) 

(Wahid, 2020).  

 

 

Gambar 3.1 Model Waterfall pada Metode SDLC 

 

1. Tahapan Analisis 

Tahap analisis adalah proses pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan yang akan dikembangkan pada perangkat lunak yang 

didasarkan pada analisis dari kebutuhan user. 

2. Tahapan Desain 

Tahapan desain merupakan proses penggambaran, perencanaan dan 

perancangan dalam pembuatan perangkat lunak yang terdiri dari struktur data yang 

digunakan, arsitektur perangkat lunak, desain antar muka dan prosedur pada 

pengkodean. Pada tahapan ini merupakan penjabaran secara visual dari tahapan 
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analisis kebutuhan yang ditranslasikan pada kebutuhan perangkat lunak untuk 

diimplementasikan menjadi program pada tahapan selanjutnya. 

3. Tahapan Penkodean 

Tahap pengkodean merupakan tahap pengimplementasian desain menjadi 

sebuah perangkat lunak yang menghasilkan program komputer berdasarkan desain 

pada tahapan sebelumnya. Hasil pada tahapan ini adalah program komputer yang 

sesuai dengan desain pada tahap desain. 

4. Tahapan Pengujian 

Tahap pengujian merupakan tahapan untuk menelusuri lebih lanjut 

program komputer yang telah dibuat untuk mendapatkan informasi terkait kualitas 

program yang dibuat. Pada tahap ini, perangkat lunak akan diuji secara 

fungsionalitas dan logika secara menyeluruh dan memastikan bahwa semua bagian 

dari program telah berjalan dengan baik dan meminimalisir terjadinya error. Cara 

pengujian dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya adalah pengujian 

menggunakan metode Blackbox. 

5. Tahapan Pendukung atau Pemeliharaan 

Tahap pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) merupakan 

tahap yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan perubahan pada perangkat 

lunak yang telah dibuat. Perubahan dapat terjadi apabila terjadi kesalahan yang 

muncul dan tidak terdeteksi pada tahapan pengujian atau dapat melakukan 

pengembangan pada perangkat lunak dengan melakukan tahapan analisis ulang 

sebagai acuan untuk pengembangan perangkat lunak.
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BAB IV  

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 

Pada PT Disty Teknologi Indonesia dengan Studi Kasus yaitu Sistem 

Psikologi yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Dalam hal ini 

manajemen data dan layanan yang ada pada poli Psikologi Rumah Sakit Umum 

Daerah Jombang belum sepenuhnya maksimal dan terintegrasi serta layanan yang 

dilakukan secara offline dengan jadwal praktik yang belum pasti. Website ini 

dibentuk agar manajemen dan layanan yang ada pada poli Psikologi dapat berjalan 

secara maksimal dan dapat dilakukan kapan saja. 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik dilakukan perancangan sistem dengan 

penerapan metode Waterfall sebagai metode perancangan sistem yang membantu 

dalam proses pembuatan sistem seperti observasi, wawancara dan analisis 

kompetitor untuk menentukan kebutuhan sistem yang ada pada tahapan Analysis 

dan Design pada tahapan metode Waterfall. Pemrograman dengan menggunakan 

CodeIgniter3 untuk pembuatan tampilan dan fungsional pada website yang ada 

pada tahap Coding, dan dari semua fungsional dari website telah diuji dengan 

metode pengujian BlackBox dengan beberapa prosedur pengujian dan manunjukan 

hasil bahwa semua fungsi yang terdapat pada website dapat berjalan sesuai dengan 

hasil yang diharapkan dan akan dikembangkan lebih lanjut apabila masih terdapat 

bug pada sistem atau pengembangan fungsional sistem pada tahapan Testing dan 

Maintenance.
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4.1 Analisis Sistem 

Analisis Sistem dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan dari 

sistem yang akan dibuat dengan beberapa metode pengumpulan data seperti 

observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan yaitu menganalisa Website 

dengan sistem yang serupa yaitu Psikologi Online atau sistem serupa seperti 

Psikotes dan Konsultasi. Begitu pula dengan wawancara yaitu kegiatan tanya jawab 

secara langsung kepada client Rumah Sakit Umum Daerah Jombang mengenai 

kebutuhan sistem dan mekanisme dari sistem yang dilakukan melalui aplikasi 

Meeting secara online. Berikut merupakan metode yang digunakan yaitu: 

1. Wawancara 

Dalam metode pengumpulan data, pendekatan yang dilakukan adalah 

melakukan wawancara dengan client Rumah Sakit Umum Daerah Jombang yaitu 

perwakilan dari Poli Psikologi untuk mendapatkan data mengenai kebutuhan sistem 

dan informasi yang mendukung dalam pembuatan Sistem Informasi Psikologi 

Online Berbasis Website Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Jombang pada Projek 

PT Disty Tekonologi Indonesia. Hasil yang didapatkan pada wawacara yang 

dilakukan adalah terkait alur sistem yang diinginkan, autentikasi sistem dan data 

apasaja yang ada pada sistem. 

2. Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan menganalisa kompetitor yaitu Platform 

yang menyediakan layanan yang sama seperti pada platform halodoc.com dan 

mitrakeluarga.com yang menyediakan layanan konsultasi online. Tahap observasi 

ini dilakukan untuk memperoleh referensi mengenai alur sistem, tampilan dan 

mekanisme dari sistem yang akan dibuat.  
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Selain dari sisi pembuatan sistem, observasi yang dilakukan antara lain 

seperti menganilis proses bisnis, kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional dan 

non-fugsional, analisis kebutuhan sistem informasi dan pembuatan BPMN sistem. 

 

 Analisis Proses Bisnis 

Dalam membangun sistem perlu dilakukan analisis proses bisnis, 

dikarenakan perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan yang 

terjadi sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai dalam membangum sistem. 

Analisis proses bisnis memiliki beberapa tahapan sebagai berikut. 

A. Document Flow 

Document Flow merupakan bagan yang digunakan untuk menjelaskan 

proses bisnis yang terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Terdapat 2 

aktor yang memiliki aktivitas pada document flow yaitu Pasien dan Psikolog. 

Proses bisnis dimulai dari aktor Pasien yang memesan layanan konsultasi psikologi 

dengan memilih jadwal konsultasi seperti tanggal dan jam konsultasi. Proses 

selanjutnya yaitu Psikolog menerima permintaan jadwal konsultasi oleh yang 

diajukan oleh pasien dan setelah permintaan konsultasi diterima oleh Psikolog, 

Pasien dapat menyelesaikan pembayaran dan menerima link yang akan digunakan 

untuk konsultasi dan melakukan konsultasi secara online dengan Psikolog. Setelah 

konsultasi selesai dilakukan, Psikolog akan membuat laporan konsultasi untuk 

mendiagnosa pasien, setelah itu Psikolog akan mengirimkan hasil laporan 

konsultasi kepada pasien dan mengirimkan pada database rumah sakit.  
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Document Flow

Pasien Psikolog

P
h

as
e

Start

Memesan 
layanan 
psikologi

Menerima 
permintaan 
konsultasi

Menyelesaikan 
pembayaran dan 

administrasi

Melakukan 
konsultasi

Membuat hasil 
konsultasi

Mengirimkan hasil 
konsultasi kepada 

pasien dan 
database rumah 

sakit

End

 

Gambar 4.1 Document Flow 

 

B. Identifikasi Pengguna 

Berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi 

dan wawancara dengan client untuk mendapatkan informasi dan data yang 

diperlukan untuk mengidetifikasi permasalahan dan indentifikasi pengguna sistem 

untuk mendesain sistem yang akan dibuat. Berikut merupakan pengguna dari 

sistem, yaitu:  

a. Pasien  

b. Psikolog 
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C. Identifikasi Kebutuhan Data 

a. Data Pasien 

b. Data Psikolog 

c. Data Konsultasi 

d. Data Pembayaran 

e. Data Laporan Konsultasi 

f. Data Konten 

g. Data Akun 

 

 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna didapatkan dari hasil wawancara dan 

observasi kepada client Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Tahap ini 

menjelaskan karakteristik pengguna dan peran dari fungsional sistem serta  

A. Pasien  

 

Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Pasien 

Tugas dan 

Tanggung Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Melakukan pengisian 

biodata pada fitur 

Profile 

1. Data Pasien 1. Rekap Data Pasien 

 

Memesan layanan 

konsulasi yang ada 

pada website 

1. Data Pasien 

2. Data Konsultasi 

1. Rekap Data Pasien 

2. Rekap Data 

Konsultai 
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Tugas dan 

Tanggung Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Melakukan 

pembayaran setelah 

memesan layanan 

konsultasi 

1. Data Pasien 

2. Data Psikolog 

3. Data Konsultasi 

4. Data 

Pembayaran 

1. Rekap Data 

Konsultasi 

2. Rekap Data 

Pembayaran 

Mendaftar akun 

sebagai pengguna dari 

website 

1. Data Akun 1. Rekap Data Akun 

Pengguna 

 

B. Psikolog 

 

Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Psikolog 

Tugas dan Tanggung 

Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Melakukan pengisian 

biodata pada fitur Profile 

1. Data Psikologi 1. Rekap Data 

Psikolog 

 

Menkonfirmasi jadwal 

layanan konsultasi 

1. Data Psikolog 

2. Data Pasien 

3. Data Konsultasi 

1. Rekap Data 

Konsultasi 

Membuat laporan 

konsultasi pasien 

1. Data Pasien 1. Rekap Data Laporan 

Konsultasi 



18 

 

 

Tugas dan Tanggung 

Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

2. Data Laporan 

Konsultasi 

 

 

Mendaftar akun sebagai 

pengguna dari website 

1. Data Akun 1. Rekap Data Akun 

Pengguna 

 

 Analisis Kebutuhan Fungsional 

A. Fungsional Menambah Data Akun  

 

Tabel 4.3 Fungsional Menambah Data Akun 

Nama Fungsi Menambah Data Akun 

Pengguna Pasien 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menambah data akun 

pada sistem 

Kondisi Awal Data Akun 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Pasien melakukan 

registrasi pada halaman 

website 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

login 

 Pasien memilih menu 

“registrasi” 

Sistem akan 

menampilkan form yang 

harus diisi oleh pasien 
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Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Pasien menekan tombol 

“Simpan/Konfirmasi” 

Sistem akan menyimpan 

dan menambahkan data 

Akun pada database dan 

kembali pada halaman 

login 

 Pasien melakukan login 

pada halaman website 

Sistem akan menampilkan 

halaman login dan 

melakukan pengecekan 

pada database akun 

 Pasien menekan tombol 

login setelah mengisi 

form pada halaman 

website dan pasien telah 

terdaftar 

Sistem akan mengalihkan 

pasien pada halaman 

utama website 

 Admin menekan tombol 

“Logout” 

Sistem akan menampilkan 

halaman website sebelum 

pasien login 

Kondisi Akhir Data Akun 
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B. Fungsional Menambah Data Pasien  

 

Tabel 4.4 Menambah Data Pasien 

Nama Fungsi Menambah Data Pasien 

Pengguna Pasien 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menambah data pasien 

pada sistem 

Kondisi Awal Data Pasien 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Pasien menekan tombol 

“Biodata” pada fitur 

Profile 

Sistem akan menampilkan 

form pada halaman 

biodata pasien 

 Pasien mengisi form 

yang ada pada halaman 

biodata 

Sistem akan mengisi dan 

menvalidasi data yang 

diinput 

 Pasien menekan tombol 

“Simpan/Konfirmasi” 

Sistem akan menyimpan 

dan menambahkan data 

Pasien pada database 

 Pasien menekan tombol 

“Logout” 

Sistem akan menampilkan 

halaman website sebelum 

pasien login 

Kondisi Akhir Data Pasien 
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C. Fungsional Memesan Layanan Konsultasi  

 

Tabel 4.5 Fungsional Memesan Layanan Konsultasi 

Nama Fungsi Memesan Layanan Konsultasi 

Pengguna Pasien 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk memesan layanan 

konsultasi yang tersedia pada website 

Kondisi Awal Data Pasien 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Pasien menekan tombol 

“Layanan” pada halaman 

utama website 

Sistem akan menampilkan 

form pengisian biodata 

dan pemilihan jadwal 

konsultasi 

 Pasien mengisi form 

yang ada pada halaman 

layanan 

Sistem akan mengisi dan 

menvalidasi data yang 

diinput 

 Pasien menekan tombol 

“Simpan/Konfirmasi” 

Sistem akan menyimpan 

dan menambahkan data 

Konsultasi pada database 

dan mengalihkan pada 

halaman Riwayat 

Konsultasi dengan status 

pembayaran “Pending” 
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Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Pasien menekan icon 

“Detail Jadwal” pada 

halaman Riwayat 

Konsultasi 

Sistem akan mengalihkan 

ke halaman Detail 

Pesanan dan 

menampilkan rincian data 

yang diisi pada form pada 

halaman sebelumnya dan 

status pengajuan jadwal 

“Menunggu Konfirmasi” 

 Pasien menekan tombol 

“Logout” 

Sistem akan menampilkan 

halaman website sebelum 

pasien login 

Kondisi Akhir Data Konsultasi 

 

D. Fungsional Konfirmasi Pembayaran  

 

Tabel 4.6 Fungsional Konfirmasi Pembayaran 

Nama Fungsi Konfirmasi Pembayaran 

Pengguna Pasien 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menyelesaikan 

pembayaran pada layanan yang dipesan dengan 

kondisi jadwal konsultasi telah disetujui oleh psikolog 

Kondisi Awal Data Konsultasi 
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Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Pasien menekan tombol 

“Riwayat Konsultasi” 

pada halaman utama 

website 

Sistem akan menampilkan 

list pemesanan layanan 

yang dilakukan dan status 

layanan 

 Pasien menekan icon 

“Detail Jadwal” pada 

halaman Riwayat 

Konsultasi 

Sistem akan mengalihkan 

pada halaman Detail 

Pesanan dan 

menampilkan rincian data 

dari pemesanan layanan 

 Pasien menekan tombol 

“Pembayaran” pada 

halaman Detail Pesanan 

dengan status pengajuan 

jadwal “Disetujui” oleh 

Psikolog 

Sistem akan mengalihkan 

pada halaman 

Pembayaran 

 Pasien memilih metode 

pembayaran yang 

disediakan 

Sistem akan 

menkonfirmasi pilihan 

dan mengalihkan pada 

halaman pembayaran 

yang dipilih 

 Pasien mengisi data 

pembayaran dan 

menekan tombol “Bayar” 

Sistem akan mengecek 

data Pasien dan 

menyimpan kembali 
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pada halaman 

pembayaran yang dipilih 

beserta rincian 

pembayaran di Data 

Pembayaran pada 

database dan 

menampilkan pesan 

“Pembayaran telah 

berhasil” serta link 

meeting untuk konsultasi 

 Pasien menyelesaikan 

pembayaran dan 

menekan tombol 

“Kembali” yang ada 

dibawah pesan 

Sistem akan mengalihkan 

pada halaman Riwayat 

Konsultasi dan mengubah 

status “Pending” menjadi 

“Lunas” 

 Pasien menekan tombol 

“Logout” 

Sistem akan menampilkan 

halaman website sebelum 

pasien login 

Kondisi Akhir Data Konsultasi 

Data Pembayaran 

 

E. Fungsional Menambah Data Psikolog 

  

Tabel 4.7 Fungsional Menambah Psikolog 

Nama Fungsi Menambah Data Psikolog 

Pengguna Psikolog 
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Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menambah data psikolog 

pada sistem 

Kondisi Awal Data Psikolog 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Psikolog menekan 

tombol “Biodata” pada 

fitur Profile 

Sistem akan menampilkan 

form pada halaman 

biodata psikolog 

 Psikolog mengisi form 

yang ada pada halaman 

biodata 

Sistem akan mengisi dan 

menvalidasi data yang 

diinput 

 Psikolog menekan 

tombol 

“Simpan/Konfirmasi” 

Sistem akan menyimpan 

dan menambahkan data 

Psikolog pada database 

 Psikolog menekan 

tombol “Logout” 

Sistem akan menampilkan 

halaman website sebelum 

pasien login 

Kondisi Akhir Data Psikolog 

 

F. Fungsional Konfirmasi Pengajuan Jadwal  

 

Tabel 4.8 Fungsional Pengajuan Jadwal 

Nama Fungsi Menambah Data Psikolog 

Pengguna Psikolog 
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Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengkonfirmasi 

pengajuan jadwal oleh Pasien 

Kondisi Awal Data Konsultasi 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Psikolog menekan 

tombol “Jadwal 

Konsultasi” pada 

halaman utama website 

Sistem akan menampilkan 

list pengajuan jadwal 

konsultasi 

 Psikolog menekan icon 

“Detail Jadwal” 

Sistem akan mengalihkan 

pada halaman Detail 

Jadwal dan menampilkan 

rincian dari jadwal 

 Psikolog menekan 

tombol “Setujui” 

Sistem akan menyimpan 

data dan mengubah status 

“Menunggu Persetujuan” 

ke “Disetujui” pada Data 

Konsultasi pada database 

dan mengubah status data 

pada halaman Detail 

Pesanan pada Pasien serta 

mengalihkan kembali 

pada halaman Jadwal 

Konsultasi 
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Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Psikolog menekan 

tombol “Tolak” 

Sistem akan menyimpan 

data dan mengubah status 

“Menunggu Persetujuan” 

ke “Ditolak” pada Data 

Konsultasi dan 

mengalihkan ke halaman 

Alasan Penolakan dan 

menampilkan form 

 Psikolog mengisi form 

pada halaman Alasan 

Penolakan 

Sistem mengisi dan 

menyimpan data yang 

diinput 

 Psikolog menekan 

tombol “Simpan” pada 

halaman Alasan 

Penolakan 

Sistem akan menyimpan 

dan mengubah status di 

Data Konsultasi pada 

database dan mengalihkan 

pada halaman Jadwal 

Konsultasi 

 Psikolog menekan 

tombol “Logout” 

Sistem akan menampilkan 

halaman website sebelum 

pasien login 

Kondisi Akhir Data Konsultasi 
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G. Fungsional Pembuatan Laporan Konsultasi  

 

Tabel 4.9 Fungsional Pembuatan Laporan Konsultasi 

Nama Fungsi Pembuatan Laporan Konsultasi 

Pengguna Psikolog 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk membuat dan 

mengupload Laporan Konsultasi 

Kondisi Awal Data Laporan Konsultasi 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Psikolog menekan 

tombol “Jadwal 

Konsultasi” pada 

halaman utama website 

Sistem akan menampilkan 

list pengajuan jadwal 

konsultasi 

 Psikolog menekan icon 

“Detail Jadwal” 

Sistem akan mengalihkan 

pada halaman Detail 

Jadwal dan menampilkan 

rincian dari jadwal 

 Psikolog menekan 

tombol “Buat Laporan” 

Sistem akan mengalihkan 

ke halaman Laporan dan 

menampilkan form 

 Psikolog mengisi form 

pada halaman Laporan 

Sistem mengisi dan 

menyimpan data yang 

diinput 
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Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Psikolog menekan 

tombol “Kirim” pada 

halaman Laporan 

Sistem menyimpan data 

di Data Laporan 

Konsultasi dan 

menampilkan lampiran 

laporan pada halaman 

Riwayat Konsultasi pada 

Pasien dan mengalihkan 

pada halaman Jadwal 

Konsultasi 

 Psikolog menekan 

tombol “Logout” 

Sistem akan menampilkan 

halaman website sebelum 

pasien login 

Kondisi Akhir Data Laporan Konsultasi 

 

H. Fungsional Pembuatan Konten  

 

Tabel 4.10 Fungsional Pembuatan Konten 

Nama Fungsi Pembuatan Konten 

Pengguna Psikolog 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk membuat dan 

mengunggah konten pada halaman website 

Kondisi Awal Data Konten 
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Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Psikolog menekan 

tombol “Artikel” pada 

halaman utama website 

Sistem akan menampilkan 

form dan import data pada 

halaman Artikel 

 Psikolog mengisi form 

pada halaman dan 

mengupload data pada 

halaman Artikel 

Sistem akan mengisi dan 

menvalidasi data yang 

diinput 

 Psikolog menekan 

tombol 

“Simpan/Konfirmasi” 

 

 

Sistem akan menyimpan 

dan data Konten pada 

database dan mengalihkan  

 Psikolog menekan 

tombol “Logout” 

Kembali ke halaman 

sebelum pasien login 

Kondisi Akhir Data Konten 

 

 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan Non-Fungsional merupakan batasan dan fungsi dari sistem 

yang ditawarkan seperti batasan betasan dalam pengembangan . Berikut merupakan 

kebutuhan non-fungsional yang akan dikembangkan dalam sistem yang akan 

dibangun adalah seperti berikut: 

1. Adanya pengembangan hak akses keamanan pada setiap akun. 

2. Pengoperasian sistem pada media website dan mobile. 
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3. Pengembangan tampilan antar muka yang mudah. 

 

4.2 Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan sistem terdapat Process Modelling, Data  

Modelling, dan Desain Arsitektur. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci dari 

tahap-tahap tersebut. 

 

4.2.1 Process Modelling 

Pada tahap Process Modelling terdapat Bussiness Process Modeling 

Notation dan State Machine Diagram. Berikut meruapakan penjelasan dari setiap 

tahapan tersebut. 

A. Bussiness Process Modeling Notation  

1. Bussiness Process Modeling Notation Login 

Bussiness Process Modeling Notation Login dan Menambah Data Akun  

hanya terdapat 2 aktor yaitu Pasien dengan sistem dan Psikolog dengan sistem yang 

berarti satu Data Akun dapat dipakai untuk dua pengguna sekaligus. Proses bisnis 

dimulai dari Pasien atau Psikolog yang login kedalam sistem dan diarahkan pada 

halaman utama website dengan beberapa fitur tambahan. Pada saat pengguna belum 

memiliki akun, pengguna dapat mendaftar pada menu registrasi atau “belum punya 

akun” yang nantinya pengguna akan mengisi data seperti Email, Username dan 

Password yang seluruhnya wajib untuk diisi. Setelah data yang diinputkan benar, 

data tersebut akan disimpan ke database dan pengguna diarahkan kembali ke 

halaman utama website. 
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Gambar 4.2 Bussiness Model Notation Login 

 

2. Bussiness Process Modeling Notation Memesan Layanan Konsultasi 

Bussiness Process Modeling Notation Memesan Layanan Konsultasi 

terdapat satu aktor yaitu Pasien dan sistem. Proses bisnis dimulai dari Pasien yang 

menklik fitur layanan pada website dan sistem akan menampilkan form yang terdiri 

biodata Pasien, Tanggal, dan Jam konsultasi. Setelah pasien melengkapi form yang 

disediakan, selanjutnya data tersebut akan disimpan pada Data Konsultasi dan 

dialihkan ke halaman Pembayaran dengan status “Menunggu Konfirmasi” setelah 

pengajuan jadwal disetujui oleh Psikolog. 
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Gambar 4.3 Bussiness Process Notation Memesan Layanan Konsultasi 

 

3. Bussiness Process Modeling Notation Pembayaran 

Bussiness Process Modeling Notation Pembayaran memiliki satu aktor 

yaitu Pasien dan sistem. Proses bisnis dimulai saat pengajuan jadwal konsultasi 

pada alur sebelumnya telah diterima oleh Psikolog dengan status “Disetujui”. 

Selanjutnya sistem akan mengarahkan ke halaman Pembayaran. Pada halaman 

pembayaran terdapat form yang berisi data Pilihan Pembayaran, Nama Pengirim, 

Nama Penerima dan Nominal Pembayaran dan setelah Pasien selesai melakukan 

pembayaran data tersebut akan disimpan pada Data Pembayaran dan sistem akan 

mengalihkan ke halaman Riwayat Pemesanan dengan status pembayaran “Lunas” 

beserta link untuk melakukan konsultasi. 
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Gambar 4.4 Bussiness Process Notation Pembayaran 

 

4. Bussiness Process Modeling Notation Laporan Konsultasi 

Bussiness Process Modeling Notation Laporan Konsultasi memiliki satu 

aktor yaitu Psikolog dan sistem. Proses bisnis dimulai setelah sesi konsultasi 

selesai, Psikolog akan masuk ke halaman Riwayat Konsultasi Psikolog dan 

membuat laporan konsultasi dan diagnosa pasien. Setelah selesai membuat laporan, 

Psikolog akan mengirim laporan tersebut ke pasien dan sistem akan menerima 

laporan tersebut pada halaman Riwayat Konsultasi Pasien sehingga pasien dapat 

mengunduh laporan tersebut. 
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Gambar 4.5 Bussiness Process Notation Laporan Konsultasi 

 

5. Bussiness Process Modeling Notation Artikel 

Bussiness Process Modeling Notation Artikel memiliki satu aktor yaitu 

Psikolog dan sistem. Proses dimulai dengan Psikolog yang menklik fitur artikel 

yang akan diarahkan pada halaman Artikel. Pada halaman Artikel tersedia pilihan 

jenis konten yang akan diunggah. Setiap jenis konten memiliki ketentuan yang 

berbeda-beda  contohnya konten artikel, ketentuan yang harus diisi adalah Judul 

artikel, Thumbnail, Gambar artikel dan Isi Artikel sementara untuk konten video 

ketentuannya adalah Judul video, Thumbnail, dan Durasi maskimal video. Data 

tersebut akan disimpan ke Data Konten pada database. 
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Gambar 4.6 Bussiness Process Notation Artikel (Psikolog) 

 

 

Gambar 4.7 Bussiness Process Notation Artikel (Pasien) 

 

B. Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi dari aplikasi 

yang dijalankan oleh user atau pasien, pada perancangan ini pengguna dari website 

ini ada 2 yaitu Pasien dan Psikolog, sehingga use case diagram ini dibuat untuk 

Pasien dan Psikolog, berikut gambaran use case diagram. 
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Gambar 4.8 Use Case Diagram 

 

C. Activity Diagram 

1. Activity Diagram Login (Pasien) 

Activity Diagram Login menggambarkan aktivitas yang ada pada use case 

system. Pada aktivitas tersebut berlaku untuk Pasien dan Psikolog dengan pola 

aktivitas yang sama yaitu user akan membuka website melalui link, user akan 

diarahkan pada form Login dan user dapat memasukan data Akun yang telah 

terdaftar pada website pada form tersebut. Activity diagram Login dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini.  

 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Login 
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2. Activity Diagram Melihat Layanan  

Activity Diagram Melihat Layanan menggambarkan aktivitas yang ada 

pada use case system. Pada bagian aktivitas ini hanya berlaku untuk Pasien dengan 

pola aktivitas, setelah Pasien berhasil masuk pada halaman utama website, Pasien 

dapat mengklik navbar “Layanan” dan sistem akan menampilkan berbagai jenis 

layanan yang ada website. Activity diagram Melihat Layanan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Melihat Layanan 

 

3. Activity Diagram Melihat Daftar Psikolog 

Activity Diagram Melihat Daftar Psikolog menggambarkan aktivitas yang 

ada pada use case system. Pada aktivitas ini berlaku untuk Pasien dengan pola 

aktvitas, Pasien masuk pada halaman utama website dan menklik navbar “Layanan” 

dan sistem akan menampilkan halaman Layanan dan menggeser halaman tersebut 
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hingga kebawah hingga melihat daftar Psikolog yang terdaftar pada website. 

Activity diagram Melihat Daftar Psikolog dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Melihat Daftar Psikolog 

 

4. Activity Diagram Memesan Layanan 

Activity Diagram Memesan Layanan menggambarkan aktivitas yang ada 

pada use case system. Aktivitas ini hanya berlaku untuk Pasien saja. Setelah masuk 

pada halaman Layanan, Pasien dapat menklik layanan konsultasi yang tersedia pada 

website tersebut dan mengisi data yang diperlukan seperti biodata Pasien dan jadwal 

konsultasi yang berisi tanggal dan jam konsutasi dan setelah semua data telah diisi, 

Pasien dapat menklik tombol pesan dan menunggu pengajuan jadwal disetujui oleh 

Psikolog. Activity diagram Memesan Layanan dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 
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Gambar 4.12 Activity Diagram Memesan Layanan 

 

5. Activity Diagram Menyetujui Jadwal Konsultasi 

Activity Diagram Menyetujui Jadwal Konsultasi menggambarkan aktivitas 

yang ada pada use case system. Pada aktivitas ini hanya berlaku untuk Psikolog. 

Berdasarkan pada aktivitas sebelumnya, Psikolog dapat membuka jadwal layanan 

konsultasi yang masuk dengan menklik navbar “Jadwal Konsultasi” dan apabila 

terdapat jadwal yang masuk, sistem akan menampilkan dua tombol untuk 

menyetujui jadwal dan menolak jadwal. Psikolog akan memilih melalui tombol 

yang disediakan dan sistem akan menyimpan pilihan tersebut dan menyampaikan 

pada halaman Layanan Pasien. Activity diagram Menyetujui Jadwal dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.13 Activity Diagram Menyetujui Jadwal Konsultasi 

 

6. Activity Diagram Pembayaran 

Activity Diagram Pembayaran menggambarkan aktivitas yang ada pada 

use case system. Pada aktivitas ini hanya berlaku untuk Pasien. Berdasarkan pada 

aktivitas sebelumnya, setelah jadwal telah disetujui oleh Psikolog, Pasien dapat 

melakukan pembayaran dengan masuk ke halaman Riwayat Konsultasi dan 

menklik tombol “Bayar”. Pasien akan diarahkan ke halaman Pembayaran dan 

mengisi pada form yang telah disediakan. Setelah menyelesaikan pembayaran, 

Pasien akan menerima struk pembayaran dan link untuk melakukan konsultasi. 

Activity diagram Pembayaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.14 Activity Diagram Pembayaran 

 

7. Activity Diagram Konsultasi 

Activity Diagram Konsultasi menggambarkan aktivitas yang ada pada use 

case system. Pada aktivitas ini berlaku untuk Pasien dan Psikolog. Berdasarkan 

pada aktivitas sebelumnya, setelah Pasien menyelesaikan pembayaran, Pasien dapat 

menklik link yang terdapat pada halaman Riwayat Konsultasi dan untuk Psikolog 

dapat menklik link pada halaman Jadwal Konsultasi yang kedua link tersebut akan 

megalihkan pada satu room yang sama antara Pasien dan Psikolog untuk melakukan 

konsultasi. Activity diagram Konsultasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.15 Activity Diagram Konsultasi 

 

8. Activity Diagram Laporan Konsultasi 

Activity Diagram Laporan Konsultasi menggambarkan aktivitas yang ada 

pada use case system. Aktivitas ini hanya berlaku untuk Psikolog. Setelah 

melakukan konsultasi, Psikolog akan membuat laporan konsultasi dengan masuk 

pada halaman Jadwal Konsultasi dan menklik tombol “Buat Laporan”. Setelah itu 

Psikolog akan membuat laporan konsultasi pada form yang telah disediakan yang 

nantinya laporan tersebut akan dikirimkan pada Pasien. Activity diagram Laporan 

Konsultasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.16 Activity Diagram Laporan Konsultasi 
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9. Activity Diagram Melihat Konten 

Activity Diagram Melihat Konten menggambarkan aktivitas yang ada pada 

use case system. Aktivitas ini hanya berlaku untuk Pasien. Pada aktivitasnya Pasien 

dapat masuk pada halaman utama website lalu menklik navbar “Artikel” dan 

melihat konten yang diunggah oleh Psikolog. Activity diagram Melihat Laporan 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.17 Activity Diagram Melihat Konten  

 

10. Activity Diagram Membuat Konten 

Activity Diagram Membuat Konten menggambarkan aktivitas yang ada 

pada use case system. Pada aktivitas ini hanya berlaku untuk Psikolog. Pada 

aktivitasnya Psikolog dapat masuk pada halaman utama website dan menklik 

navbar Artikel dan menklik tombol “Tambah” untuk membuat konten. Setelah 

menklik tombol tersebut, Psikolog akan dialihkan pada halaman lain dan Psikolog 

akan mengisi form yang ada pada halaman tersebut untuk pembuatan konten. 

Activity diagram Membuat Konten dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.18 Activity Diagram Membuat Konten 

  

D. Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan teknik pada UML (Unified Modelling 

Language) yang digunakan untuk memvisualisasikan aktivitas dan interaksi antar 

objek yang ada pada sistem. Objek yang terlibat pada aktivitas sistem antara lain 

adalah Actor sebagai pengguna dari sistem, Control sebagai pengatur jalanya 

sebuah sistem dan Database sebagai tempat penyimpanan data yang ada pada 

aktivitas tersebut. 

1. Sequence Diagram Login dan Menambah Akun 

Sequence Diagram Login dan Menambah Akun menjelaskan aktivitas 

yang terjadi pada sistem dan objek yang terlibat yaitu Actor Pasien dan Psikolog, 

Control Database Akun, dan Data Akun dengan Database Akun sebagai tempat 

penyimpanannya. Aktivitas yang dilakukan hanya sebatas aktor Pasien dan 

Psikolog yang mendaftar akun pada website dan login pada website dan masuk pada 

halaman utama website. 
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Gambar 4.19 Sequence Diagram Login dan Menambah Data Akun (Pasien) 

 

 

Gambar 4.20 Sequence Diagram Login dan Menambah Data Akun (Psikolog) 

 

2. Sequence Diagram Layanan Konsultasi 

Sequence Diagram Memesan Layanan Konsultasi menjelaskan aktivitas 

yang terjadi pada sistem dengan objek yang terlibat yaitu Actor Pasien, Control 

Database Pasien dan Control Database Konsultasi, dan data yang digunakan adalah 

Data Pasien dan Data Konsultasi. Aktivitas yang dilakukan adalah pasien yang 

memesan layanan konsultasi dan mendapat jadwal pengajuan ke psikolog. 
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Gambar 4.21 Sequence Diagram Layanan Konsultasi (Pasien) 

 

 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Layanan Konsultasi (Psikolog) 

  

3. Sequence Diagram Pembayaran 

Sequence Diagram Pembayaran menjelaskan aktivitas yang terjadi antara 

sistem dengan objek yang terlibat yaitu Actor Pasien, Control Database Konsultasi 

dan Control Database Pembayaran, dan data yang digunakan adalah Data 

Konsultasi dan Data Pembayaran. Aktivitas yang dilakukan adalah pasien yang 

menyelesaikan pembayaran dan menerima link yang akan digunakan untuk 

konsultasi. 
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Gambar 4.23 Sequence Diagram Pembayaran 

 

4. Sequence Diagram Laporan Konsultasi 

Sequence Diagram Laporan Konsultasi menjelaskan aktivitas yang terjadi 

antara sistem dengan objek yang terlibat yaitu Actor Psikolog, Control Database 

Laporan dan data yang digunakan Data Laporan Konsultasi dengan Database 

Laporan sebagai tempat penyimpanannya. Aktivitas yang dilakukan adalah 

Psikolog yang mengirim Laporan hasil konsultasi ke Pasien. 

 

Gambar 4.24 Sequence Diagram Laporan Konsultasi 
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5. Sequence Diagram Artikel 

Sequence Diagram Artikel menjelaskan aktivitas yang terjadi antara 

sistem dengan objek yang terlibat yaitu Actor Psikolog, Control Database Konten 

dan data yang digunakan Data Konten dengan Database Konten sebagai tempat 

penyimpanannya. Aktivitas yang dilakukan adalah Psikolog yang mengunggah 

konten kesehatan berupa artikel atau video pada halaman Artikel. 

 

 

Gambar 4.25 Sequence Diagram Artikel 

 

4.2.2 Data Modelling 

Pada tahap Data Modelling terdapat susunan basis data yang digunakan 

dalam membangun sebuah website. Berdasarkan dari rancangan Bussiness Process 

Model Notation,  struktur database digunakan dibagi menjadi enam jenis yaitu: 

1. Database Akun yang digunakan untuk menyimpan data akun seperti data untuk 

Login dan data Register.  
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2. Database Pasien dan Psikolog digunakan untuk menyimpan data user pada 

halaman Profile yang digunakan untuk mengidentifikasi indentitas user yang 

menggunakan layanan baik dari sisi Pasien maupun Psikolog. 

3. Database Konsultasi digunakan untuk menyimpan data layanan konsultasi 

seperti data Pasien dan Jadwal Konsultasi. 

4. Database Pembayaran digunakan untuk menyimpan transaksi pembayaran pada 

saat Pasien menggunakan layanan. 

5. Database Laporan digunakan oleh Psikolog untuk menyimpan laporan 

konsultasi dan laporan tersebut juga bisa diakses oleh Pasien. 

6. Database Konten merupakan database yang digunakan untuk menyimpan data 

pada halaman Artikel seperti data artikel tulis maupun data dalam bentuk video. 

A. Struktur Basis Data 

Struktur basis data merupakan rincian dari struktur Database yang 

digunakan pada Sistem Informasi Psikologi Berbasis Website pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Jombang yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Berikut 

merupakan rincian struktur database:  

1) Tabel Akun 

Nama Tabel : database_akun 

Primary Key : id_akun 

Fungsional  : Menyimpan data akun dan autentikasi login  

 

Tabel 4. 11 Struktur database_akun 

 Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id_akun Numeric 10 PK 
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 Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

2 email Varchar 50  

3 username Varchar 50  

4 password Varchar 50  

 

2) Tabel Data Pasien 

Nama Tabel : database_pasien 

Primary Key : id_pasien 

Fungsional : Menyimpan data pasien dan untuk kebutuhan fungsi fitur 

Konsultasi.  

 

Tabel 4. 12 Struktur database_pasien 

 Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id_pasien Numeric 10 PK 

2 id_akun Numeric 10 FK 

3 nama_pasien Varchar 100  

4 lahir Date   

5 jenis_kelamin Varchar 20  

6 umur Int   

7 status Varchar 10  

8 pekerjaan Varchar 50  

9 telp_pasien Char 12  

 

3) Tabel Data Psikolog 

Nama Tabel : database_psikolog 
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Primary Key : id_psikolog 

Fungsional  : Menyimpan data psikolog dan untuk kebutuhan fungsi 

Konsultasi dan Laporan Konsultasi  

 

Tabel 4. 13 Struktur database_psikolog 

N Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id_psikolog Numeric 10 PK 

2 id_akun Numeric 10 FK 

3 nama_psikolog Varchar 100  

4 Spesialis Varchar 20  

 

4) Tabel Data Konsultasi 

Nama Tabel : database_konsultasi 

Primary Key : id_konsultasi 

Fungsional  : Menyimpan data konsultasi dan pelacak status pembayaran 

konusltasi  

 

Tabel 4. 14 Struktur database_konsultasi 

N Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id_konsultasi Numeric 10 PK 

2 id_pasien Numeric 10 FK1 

3 id_psikolog Numeric 10 FK2 

4 waktu_konsul Datetime   
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5) Tabel Data Pembayaran  

Nama Tabel : database_pembayaran 

Primary Key : id_transaksi 

Fungsional  : Menyimpan data pembayaran  

 

Tabel 4. 15 Struktur database_pembayaran 

N Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id_transaksi Numeric 20 PK 

2 id_konsultasi Numeric 10 FK 

3 nama_pengirim Varchar 100  

4 nama_penerima Varchar 100  

 

6) Tabel Data Konten 

Nama Tabel : database_konten 

Primary Key : - 

Fungsional  : Menyimpan data konten  

 

Tabel 4. 16 Struktur database_konten 

 Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id_akun Numeric 10 FK 

2 judul_artikel Varchar  100  

3 thumbnail Varchar 10  

4 gambar_artikel Varchar  100  

5 isi_konten Long Text   

 



54 

 

 

4.3 Desain Antar Muka (User Interface) 

Pada pembuatan suatu website dibutuhkan rancangan dasar tampilan yang 

akan digunakan sebagai desain antar muka website. Rancangan dasar yang meliputi 

tata letak fungsi dari setiap halaman website pada desain user interface Sistem 

Informasi Psikologi Berbasis Website Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.  

Halaman yang ditampilkan merupakan halaman yang menjadi fitur utama 

dalam perancangan website seperti: 

1. Halaman Landing Page yang berfungsi sebagai halaman yang paling awal 

ditampilkan saat Pasien menklik link halaman website. 

2. Halaman Login yang merupakan halaman untuk memvalidasi apakah Pasien 

telah terdaftar dalam website untuk menggunakan layanan konsultasi online. 

Jika Pasien belum memiliki akun, maka Pasien dapat mendaftar pada menu 

Register yang ada pada halaman yang sama dengan halaman Login. 

3. Halaman Layanan Konsultasi merupakan halaman yang menjadi fitur utama 

pada website ini. Halaman ini memuat mengenai layanan apa saja yang ada pada 

website dan informasi mengenai tenaga kesehatan. 

4. Halaman Pembayaran, halaman ini merupakan halaman yang digunakan 

sebagai persyaratan Pasien untuk menggunakan layanan konsultasi online. 

5. Halaman Laporan Konsultasi merupakan halaman yang dikhususkan untuk 

Psikolog dalam pembuatan laporan dan diagnosa setelah melakukan konsultasi 

dengan Pasien yang menggunakan layanan konsultasi. 

6. Halaman Artikel merupakan halaman yang hanya berisi konten mengenai 

kesehatan psikologi yang mirip seperti portal berita.  
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4.3.1 Halaman Landing Page 

Pada halaman landing page digunakan untuk menampilkan halaman utama 

website yang berisi keseluruhan informasi umum mengenai Psikologi Rumah Sakit 

Umum Daerah Jombang dan layanan yang disediakan pada website tersebut. 

 

 

Gambar 4.26 Halaman Landing Page 

 

4.3.2 Halaman Login 

Halaman ini digunakan oleh user yaitu pasien untuk masuk pada layanan 

yang tersedia dengan melakukan input berupa email dan password yang telah 

tersimpan pada database data pasien. Apabila pasien belum terdaftar pada website, 

pasien dapat melakukan pendaftaran pada menu Register yang ada pada halaman 

login dengan pasien menginputkan nama_lengkap, email, no_telp, jenis_kelamin, 

dan password yang akan disimpan pada database data pasien yang akan digunakan 

untuk login dan memesan layanan konsultasi. 
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Gambar 4.27 Halaman Login 

 

 

Gambar 4.28 Halaman Register 

 

4.3.3 Halaman Layanan Konsultasi Psikologi 

Halaman ini berfungsi untuk memesan layanan konsultasi yang tersedia 

pada website yang akan digunakan oleh user setelah login dan terdaftar pada 

website. Pada halaman ini user dapat memilih layanan konsultasi yang diinginkan, 
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memilih psikolog, dan memilih jadwal konsultasi yang menyesuaikan dengan 

kebijakan layanan rumah sakit. Inputan dari user tersebut akan disimpan pada 

database data konsultasi. 

 

Gambar 4.29 Halaman Layanan Konsultasi (Kategori Konsultasi) 

 

 

Gambar 4.30 Halaman Layanan Konsultasi (Daftar Psikolog) 
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Gambar 4.31 Halaman Layanan Konsultasi (Jadwal Konsultasi) 

 

4.3.4 Halaman Pembayaran Konsultasi 

Halaman ini berfungsi sebagai halaman user untuk melakukan transaksi 

yaitu melakukan pembayaran untuk konsultasi yang dilakukan dengan input berupa 

metode pembayaran menggunakan berbagai Gateway pembayaran, Data Pasien, 

Data Konsultasi dan Data Pembayaran yang nantinya akan disimpan pada database 

dengan syarat pasien harus memesan dan melengkapi pemesanan konsultasi dan 

menyelesaikan pembayaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan. 

 

Gambar 4.32 Halaman Pembayaran 

 



59 

 

 

4.3.5 Halaman Laporan Konsultasi 

Halaman ini berfungsi sebagai halaman user untuk pembuatan Laporan 

Konsultasi oleh Psikolog dan akan dikirim ke Pasien yang sebagai diagnosa dan 

saran terhadap masalah yang dialami pasien. Pada halaman ini Psikolog 

menginputkan hasil konsultasi pada form yang telah disediakan dan pilihan saran 

yang telah tersedia dan hasil dari laporan tersebut dapat dikirimkan secara langsung 

pada laman website pasien pada laman Histori Konsultasi. 

 

Gambar 4.33 Halaman Laporan Konsultasi 

 

4.3.6 Halaman Artikel 

Halaman ini berfungsi sebagai halaman informasi yang bersangkutan 

dengan kesehatan mental dengan jenis konten yaitu artikel dan video. Dalam fungsi 

nya halaman ini dapat digunakan oleh Pasien maupun Psikolog, namun yang 

menjadi pembeda antara kedua user tersebut adalah Pasien yang hanya dapat 

melihat koten yang diunggah, sedangkan Psikolog dapat melihat, menambah dan 

memperbarui konten pada fitur artikel.  



60 

 

 

 

Gambar 4.34 Halaman Artikel Pasien 

 

 

Gambar 4.35 Halaman Artikel Psikolog 

 

4.4 Pengujian Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian pada semua bagian fungsional 

website yang telah dibangun. Proses ini dilakukan agar website setiap fungsi yang 

ada website dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Metode pengujian yang 

dilakukan menggunakan BlacBox testing, yaitu metode pengujian yang berfokus 

pada kebutuhan fungsional berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan sistem. 
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4.4.1 Pengujian BlackBox 

Pada pengujian blackbox, pengujian dilakukan untuk menggunakan 

sekumpulan kondisi input dan memeriksa kebutuhan fungsional pada sistem. 

Pengujian yang dilakukan berfokus pada 5 alur fungsional, yaitu pengelolaan data 

akun, pengelolaan data konsultasi, pengelolaan data pembayaran, pengelolaan 

laporan konsultasi dan pengelolaan data konten. 

A. Pengujian Pengelolaan Data Akun 

Pada pengujian ini fokus pada aktivitas mengelola data akun. Hasil 

pengujian pengelolaan data akun dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.17 Pengujian Pengeloaan Data Akun 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Kelas Uji Pengujian Validasi Pengeloaan pada fitur Login dan 

Register 

Prosedur Pengujian 1. Masuk ke halaman website dan klik menu Login 

2. User mengisi form Login mulai dari email dan 

password 

3. User masuk pada halaman Register yang terletak 

pada halaman Login 

4. User mengisi form yang ada pada menu Register 

seperti nama, email dan password 

Input Data Input Data Akun yaitu Nama, Email dan Password 

Yang diharapkan Sistem dapat menyimpan Data Akun pada menu 

Register dan menggunakan data tersebut pada menu 
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Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Login dan sistem akan mengalihkan pada halaman 

utama website 

Hasil Sesuai 

 

B. Pengujian Pengelolaan Data Konsultasi 

Pada pengujian ini fokus pada aktivitas mengelola data konsultasi. Hasil 

pengujian pengelolaan data konsultasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.18 Pengujian Pengeloaan Data Konsultasi 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Kelas Uji Pengujian Validasi Pengeloaan Pada Menu Konsultasi 

Prosedur Pengujian 1. Masuk pada halaman utama website dan menklik 

menu Layanan Konsultasi 

2. User memesan layanan konsultasi 

3. User mengisi form yang tersedia untuk kebutuhan 

layanan konsultasi seperti biodata pasien dan tanggal 

konsultasi 

Input Data Input Data Konsultasi yaitu Data Pasien dan Tanggal 

Konsultasi 

Yang diharapkan Sistem dapat menyimpan Data Konsultasi pada 

database dan menampilkan pesanan konsultasi pada 

menu Riwayat Konsultasi dan input tambahan seperti 
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Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

link dan status konsultasi pada halaman website Pasien 

dan Psikolog. 

Hasil Sesuai 

 

C. Pengujian Pengelolaan Data Pembayaran 

Pada pengujian ini fokus pada aktivitas mengelola data pembayaran. Hasil 

pengujian pengelolaan data pembayaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.19 Pengujian Pengeloaan Data Pembayaran 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Kelas Uji Pengujian Validasi Pengeloaan Pada Menu 

Pembayaran 

Prosedur Pengujian 1. User memesan layanan konsultasi 

2. User mengisi form yang tersedia untuk kebutuhan 

layanan konsultasi seperti biodata pasien dan tanggal 

konsultasi. 

3. Setelah melengkapi data, user akan dialihkan pada 

halaman Pembayaran dan user mengisi form yang 

tersedia seperti pilihan metode pembayaran, nomor 

rekening penerima dan nominal. 

Input Data Input Data Pemabayaran seperti Metode Pembayaran, 

No. Rekening Penerima dan Nominal. 
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Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Yang diharapkan Sistem dapat menyimpan Data Pembayaran pada 

database dan mengubah status pembayaran pada laman 

pasien dan link untuk melakukan konsultasi. 

Hasil Sesuai 

 

D. Pengujian Pengelolaan Laporan Konsultasi 

Pada pengujian ini fokus pada aktivitas mengelola data laporan konsultasi. 

Hasil pengujian pengelolaan data laporan konsultasi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini.  

 

Tabel 4.20 Pengujian Pengeloaan Data Laporan Konsultasi 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Kelas Uji Pengujian Fungsinal Pada Menu Laporan Konsultasi 

Prosedur Pengujian 1. Psikolog memilih pasien yang tersedia pada list 

setelah melakukan konsultasi dan mengisi form yang 

tersedia untuk laporan diagnosa pasien. 

2. Setelah mengisi form, Psikolog akan mengirimkan 

hasil laporan tersebut pada akun pasien dan 

menyimpan pada database rumah sakit. 

Input Data Input Data Pemabayaran seperti Metode Pembayaran, 

No. Rekening Penerima dan Nominal. 

Yang diharapkan Sistem mengirimkan data laporan konsultasi pada 

pasien yang dapat diakses dan disimpan pada database. 
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Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Hasil Sesuai 

 

E. Pengujian Pengelolaan Data Konten 

Pada pengujian ini fokus pada aktivitas mengelola data konten. Hasil 

pengujian pengelolaan data konten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

 

Tabel 4.21 Pengujian Pengeloaan Data Konten 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Kelas Uji Pengujian Validasi Pengeloaan Pada Menu Konsultasi 

Prosedur Pengujian 1. Masuk pada halaman utama website Psikolog dan 

menklik menu Artikel 

2. Psikolog menklik tombol “Buat Konten” pada 

halaman Artikel 

3. Psikolog memilih jenis konten dan mengisi form 

yang tersedia untuk kelengkapan konten 

Input Data Input Data Konten seperti Jenis Konten, Judul, 

Thumbnail, Gambar, dan Isi Konten 

Yang diharapkan Sistem dapat menyimpan Data Konten pada database 

dan menampilkan hasil pembuatan konten oleh Psikolog 

pada halaman website Pasien pada menu Artikel 

Hasil Sesuai 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Bedasarkan pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan dapat ditarik 

sebuah kesimpulan dari pembuatan Sistem Informasi Psikologi Berbasis Website 

Rumah Sakit Umum Daerah Jombang adalah: 

1. Sistem Informasi Psikologi berbasis website memiliki fitur pengelolaan data 

pasien, pengajuan jadwal konsultasi secara online, pembayaran layanan secara 

digital, pengelolaan data laporan konsultasi dan portal berita seputar kesehatan 

mental pada fitur artikel. 

2. Layanan konsultasi pada website hanya bisa dilakukan apabila pasien telah 

menyelesaikan persyaratan layanan seperti kelengkapan data dan status 

pembayaran.  

3. Data laporan konsultasi yang dikelola oleh psikolog dapat dikirim pada halaman 

website pasien dan diatmpilkan pada menu Riwayat Konsultasi dengan kondisi 

konsultasi telah selesai dilakukan. 

4. Halaman Artikel hanya bisa dikelola oleh Psikolog seperti pembuatan konten 

artikel dan video dan Pasien hanya dapat melihat konten yang diunggah pada 

halaman Artikel. 

 

5.2 Saran 

Pada pembuatan Sistem Informasi Psikologi Berbasis Website Rumah 

Sakit Umum Daerah Jombang masih perlu dilakukan pengembangan terhadap 
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kekurangan yang masih terdapat pada website, maka dari itu, saran yang dapat 

diberikan yaitu: 

1. Tampilan pada website sebaiknya dapat menyesuaikan dengan device yang 

digunakan oleh pengguna khususnya smartphone seperti letak fitur dan 

pengurangan desain tampilan seperti gambar dan video agar waktu pemuatan 

website tidak terlalu lama. 

2. Fungsional yang ada pada website sebaiknya dapat dikembangkan lagi seperti 

pegurangan data yang digunakan pada layanan untuk memudahkan pengguna 

dalam melakukan layanan dan memperbaiki dan mengembangkan validasi pada 

setiap form untuk meningkatkan kualitas data yang disimpan. 
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