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ABSTRAK 

 

Kerja praktik merupakan suatu kegiatan selama perkuliahan yang 

mendukung mahasiswa untuk terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Dengan 

mengikuti kerja praktik ini, mahasiswa memiliki pengetahuan apa saja yang 

dilakukan di dunia kerja. Layanan Konsultasi Psikologi adalah layanan kesehatan 

yang bertujuan untuk membantu seseorang mendapatkan bantuan dalam mengatasi 

masalah psikologis yang sedang di hadapi. Konsultasi psikologi berfokus pada 

kesehatan mental seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan 

memiliki relasi sosial dengan baik. Semakin meningkatnya layanan konsultasi 

psikologi maka seseorang dapat terbantu dalam mengatasi masalah kesehatan fisik, 

emosional dan mental. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu adanya 

sistem informasi layanan konsultasi psikologi berbasis digital.  

 Sistem Informasi Psikologi berbasis digital ini memerlukan beberapa fitur 

untuk mendukung kualitas layanan yang akan diberikan untuk para pengguna di 

antaranya yaitu astah UML dan website. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

rancangan sudah dapat digunakan untuk para pengguna, memenuhi kebutuhan 

pelanggan atau masyarakat dengan kualitas pelayanan psikologi yang diberikan 

bsecara digital sehingga lebih mudah di gunakan dan sistem informasi psikologi 

online dapat mempermudah komunikasi psikolog dan pasien. 

Kata Kunci : Kualitas Layanan, Astah UML, Website 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman sekarang kesehatan mental sangat penting bagi masyarakat 

termasuk di dunia kerja dan di dunia pendidikan. Hal ini sangat penting karena 

berpengaruh dalam produktivitas diri apabila kesehatan mental menurun maka 

emosi, mental, fisik, dan sosial akan mempengaruhi kinerja produktivitas. Maka 

sekarang sangat dibutuhkan layanan psikotes, layanan konsultasi, dan memajukan 

potensi diri. Dengan bersamanya perkembangan zaman yang sudah semakin 

canggih serta meningkatnya teknologi dan ilmu pengetahuan hal ini akan sangat 

mempengaruhi gaya hidup masyarakat dan kegiatan yang dilakukan juga manusia 

akan melakukannya secara mudah, efisien, dan efektif.  

Masyarakat sekarang sudah paham mengenai aspek kehidupan, termasuk 

di dalamnya adalah bidang psikologi. Hal ini juga masyarakat sudah memahami 

pentingnya layanan-layanan psikologi untuk kehidupan diri mereka. Jasa layanan 

merupakan aspek yang penting dari pengaruh globalisasi yang saat ini terjadi. 

Kepuasan konsumen juga adalah kunci sukses bagi perusahaan yang dimana 

konsumen tidak akan berpindah ke kompetitor. Ada banyak manfaat yang akan 

diterima oleh perusahaan dengan tercapainya tingkat kepuasan layanan yang sudah 

diberikan. Kepuasan terhadap pelayanan psikologi akan berhubungan dengan 

tingkat kualitas layanan yang diberikan. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut 

akan berkaitan dengan kualitas layanan yang dapat dilihat dari tanggapan 

masyarakat seperti kualitas dari pelayanannya, tingkat potensi diri, dan evaluasi diri. 
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Terkait dengan kebutuhan yang dasar dari layanan konsultasi psikologi 

secara digital terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pelanggan atau 

masyarakat serta perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih maka 

dilakukan penelitian untuk menganalisis dan merancang sistem informasi berbasis 

digital terhadap kualitas layanan konsultasi psikologi. Hal ini akan memperjelas apa 

saja yang akan menjadi kebutuhan pengguna atau masyarakat terhadap kualitas 

layanan psikologi yang berbasis digital.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat 

dengan kualitas pelayanan psikologi yang diberikan secara digital?  

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka dapat dituliskan 

tujuannya adalah untuk menganalisis dan merancang pengaruh kualitas layanan 

psikologi berbasis digital!.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari penjelasan tujuan di atas dapat diperoleh manfaat 

penelitian sebagai berikut:  

1. Menunjang mahasiswa dalam menyelesaikan laporan praktik 

2. Mempermudah lembaga untuk menarik pelanggan atau masyarakat dari kualitas 

layanan yang diberikan.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah 

Disty Indonesia bergerak dan memegang izin di sektor “Teknologi 

Informasi dan Perdagangan Umum”. Seperti pembuatan Website, Aplikasi Android, 

Pengadaan & Perakitan komputer, Pembuatan jaringan, Hotspot, dan lain-lain.  

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang melaju begitu pesat. 

Teknologi komputer berkembang makin pesat seiring waktu. Komputer sudah 

bukan menjadi barang mewah lagi melainkan kebutuhan sekunder yang sangat 

membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik di rumah, di 

sekolah, di kampus terlebih lagi di kantor.  

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 Indonesia secara resmi berdiri sejak tahun 2018 dengan legalitas CV 

yang didirikan di Kabupaten Jombang, Kemudian pada tahun 2020 telah berubah 

menjadi PT dan berpindah kantor di Gedung Graha Pena Lantai 5 Jalan Ahmad 

Yani No. 88 Surabaya. Memiliki Tim Developer yang kuat yang memiliki 

kualifikasi sesuai bidang keahlian dan bersertifikat agar mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi Client. Saat ini Disty Indonesia memiliki 100 lebih 
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client yang telah memakai hasil inovasi teknologi baik berupa Website, Aplikasi 

Android, Internet Of Things, Integrasi Layanan API pembayaran E-Wallet dan 

kerjasama pelatihan skill SDM perusahaan bidang IT.  

 

2.2 Visi 

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

profesional 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.  

 

2.3 Misi  

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 
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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 akan 

mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk berkualitas, dan 

harga kompetitif, 

6. Menjadi Mitra Usaha yang Handal dan Terpercaya,  

7. Melakukan pembinaan untuk membentuk karyawan yang profesional dan 

perbaikan sistem manajemen secara berkesinambungan.  

 

2.4 Identitas PT Disty Teknologi Indonesia  

Nama Instansi : PT Disty Teknologi Indonesia 

Alamat  : Gedung Graha Pena Lantai 5 Jalan Ahmad Yani No. 88 Surabaya 

Telepon : Office/Fax (031-82519108), HP/WA (08589076662)  

Email  : info@distyindonesia.com 

Website : distyindonesia.com 

 

 

 

 

mailto:info@distyindonesia.com
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2.5 Peta Lokasi PT Disty Teknologi Indonesia Surabaya 

 

 

Gambar 2. 1 Peta Lokasi PT Disty Teknologi Indonesia 

 

 

Gambar 2. 2 Lokasi Gedung PT Disty Teknologi Indonesia 
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2.6 Struktur Organisasi  

Berikut Struktur Organisasi PT Disty Teknologi Indonesia dapat dilihat 

pada Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PT Disty Teknologi Indonesia 
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BAB III 

LANDASAN TEORI  

 

3.1 Digital  

Digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan 

penyimpanan, menghasilkan, dan juga memproses berbagai data yang terdapat 

dalam 2 kondisi, yaitu positif dan negatif.  

Pengguna dari teknologi digital adalah media komunikasi terbaru, seperti 

transmisi serat optik dan satelit. Lalu digital juga merupakan bentuk modernisasi 

atau pembaharuan dari penggunaan teknologi yang sering berkaitan dengan 

kemunculan internet dan komputer.  

 

3.1.1 Kelebihan Sistem Digital  

1. Desain mudah, 

2. Penyimpanan Informasi lebih mudah, 

3. Lebih besar dalam teliti, 

4. Untuk program dapat dikerjakan, sistem analog dapat di program tetapi lebih 

kompleks dan terbatas. 

 

3.1.2 Keterbatasan Sistem Digital  

Ada satu masalah utama dalam menggunakan sistem digital yaitu : Dalam 

kondisi riilnya semua kuantitas bersifat analog, dan kuantitas-kuantitas inilah yang 

sering diukur, dimonitor atau dikontrol. Maka langkah-langkah untuk 

menggunakan teknik digital sebagai berikut:  
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1. Mengubah input yang masih analog dan menjadi bentuk digital (Analog to 

Digital Converter or ADC), 

2. Proses dilakukan secara digital, 

3. Mengubah output digital menjadi besaran analog (Digital to Analog Converter 

or DAC). 

Berikut diagram untuk menunjukkan sistem kontrol temperature 

 

 

Gambar 3. 1 Diagram blok dari sistem kontrol temperature 

  

3.2 Perancangan Sistem  

Perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa 

atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang 

utuh dan berfungsi (Nafisah, 2013). Lalu untuk perancangan Sistem Informasi 

merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, di mana 

masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada 

sistem yang baru.  

 

3.3 Konsep Dasar Sistem 

Suatu sistem terdiri dari beberapa sistem bagian (sub systems). Tiap 

subsistem terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi atau terdiri dari 
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komponen-komponen interaksi dari subsistem-subsistem sedemikian rupa, 

sehingga mencapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi (integrated). 

Dengan perpaduan sistem yang akan memungkinkan terciptanya kerjasama untuk 

menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. 

Pengertian sistem menurut Jogiyanto (2001)  yang lebih menekankan pada 

prosedurnya didefinisikan sebagai berikut:  

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. 

 

3.3.1 Bentuk Umum Sistem 

Bentuk sistem dari suatu sistem terdiri atas masukan (Input), proses dan 

keluaran (Output), dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau lebih masukan 

yang akan diproses dan akan menghasilkan suatu keluaran.  

 

 

  

 

 

 

 

 

3.3.2 Elemen Sistem  

Semua sistem meliputi tiga elemen utama yaitu input, transformasi dan 

output. Sebagian sistem dapat mengendalikan operasi mereka sendiri yang disebut 

sebagai sistem lingkaran tertutup (closed-loop system). Sistem lingkaran tertutup 

Gambar 3. 2 Bentuk Umum Sistem 
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akan mencakup suatu mekanisme tujuan, kontrol dan lingkaran umpan balik 

(feedback loop) di samping tiga elemen utama. Sistem yang tidak memiliki 

kemampuan pengendalian disebut sistem lingkaran terbuka (open-loop system), 

dalam arti mereka berhubungan dengan lingkungan mereka. Perusahaan adalah 

suatu contoh sistem terbuka dan sistem lingkaran tertutup.  

 

3.3.3 Karakteristik Sistem  

Menurut Jogiyanto (2005) Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat 

yang tertentu yaitu mempunyai komponen (Components), batas sistem (Boundary), 

lingkungan (Environments), penghubung (Interface), masukan (Input), keluaran 

(Output), pengolah (Process), dan sasaran (Objectives) atau tujuan (Goals). 

Menurut Jogiyanto (2005)  Sistem mempunyai karasteristik atau sifat-sifat 

tertentu, yaitu:  

1. Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

yang artinya saling kerjasama membentuk satu kesatuan. 

2. Sifat-sifat 

 Sistem itu terdiri untuk menjalankan fungsi tertentu dan mempunyai 

sistem yang lain secara keseluruhan.  

3. Batasan (Boundary) Sistem 

 Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem 

yang lainnya. 
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4. Lingkungan Luar Sistem (Environment)  

Adalah apapun diluar batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem, 

lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat bersifat 

merugikan sistem tersebut.  

5. Penghubung (Interface) Sistem 

Merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem 

lainnya. 

6. Masukkan Sistem (Input)  

Adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, masukan dapat berupa 

masukkan perawatan (Maintenance Input), dan masukkan sinyal (Signal Input), 

maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat 

beroperasi. Sedangkan signal input adalah energi yang di proses untuk 

mendapatkan keluaran 

7. Keluaran Sistem (Output) 

Adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna dan sisa pembuangan keluaran dapat merupakan masukan untuk 

subsistem yang laun kepada supra sistem. 

8. Sasaran Sistem 

Suatu sistem pasti memiliki sasaran atau tujuan (Goal). Sasaran dari sistem 

sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan 

dihasilkan sistem.  

 

3.4 Kualitas Informasi  

Menurut Al-Bahra bin Ladjamudin (2005) kualitas informasi (quality of 

information) sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh tiga hal sebagai berikut: 
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a. Relevan (Relevancy) 

Seberapa tingkat relevansi informasi tersebut terhadap kenyataan kejadian 

masa lalu, kejadian hari ini, dan kejadian yang akan datang. Informasi yang 

mempunyai kualitas akan mampu menunjukkan relevansi kejadian masa lalu, hari 

ini, dan masa depan sebagai sebuah bentuk aktivitas yang konkrit dan mampu 

dilaksanakan, dan dibuktikan oleh siapa saja. 

b. Akurat (Accuracy) 

Suatu informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi 

tersebut telah tersampaikan (completeness), seluruh pesan telah benar atau sesuai 

(correctness), serta pesan yang disampaikan sudah lengkap atau hanya sistem yang 

di inginkan oleh user (security). 

c. Tepat Waktu (Timeliness) 

Berbagai proses dapat diselesaikan dengan tepat waktu, laporan-laporan 

yang dibutuhkan dapat disampaikan tepat waktu. 

d. Ekonomis (Economy) 

Informasi yang dihasilkan mempunyai daya jual yang tinggi, serta biaya 

operasional untuk menghasilkan informasi tersebut minimal, informasi tersebut 

juga mampu memberikan dampak yang luas terhadap laju pertumbuhan ekonomi 

dan teknologi informasi. 

e. Efisiensi (Efficiency) 

Informasi yang berkualitas memiliki sintaks ataupun kalimat yang 

sederhana (tidak berbelit-belit, tidak juga puitis, bahkan romantis), namun mampu 

memberikan makna dan hasil yang mendalam, atau bahkan menggettarkan setiap 

orang atau benda apapun yang menerimanya. 
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f. Dapat Dipercaya (Reliability) 

Informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Sumber 

tersebut juga telah teruji tingkat kejujurannya. Misalkan output suatu program 

komputer, bisa dikategorikan sebagai reliability, karena program komputer akan 

memberikan output sesuai dengan input yang diberikan, dan output-nya tidak 

pernah dipengaruhi oleh iming-iming jabatan, ataupun setumpuk nilai rupiah. 

 

3.5 Kualitas Layanan  

Pengertian kualitas layanan atau kualitas jasa berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

 

3.5.1 Konsep Layanan 

Layanan adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak, 

yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun (Amir, 2005). 

Layanan juga merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung 

antara seseorang dengan orang lain dan menghasilkan kepuasan pelanggan. 

Layanan yang baik adalah kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut ditunjukan 

oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasana yang dimiliki (Kasmir, 2005). 

 

3.5.2 Konsep Kualitas 

Dalam era industrialisasi yang kompetitif, setiap pembisnis ingin 

memenangkan kompetisi dalam dunia industri yang memberikan perhatian penuh 

kepada kualitas. Perhatian penuh dalam kualitas akan memberikan dampak positif 
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kepada bisnis dengan dua cara, yaitu dampak terhadap biaya produksi dan dampak 

terhadap pendapatan.  

Produk-produk berkualitas yang dibuat dengan suatu proses yang 

berkualitas akan memiliki sejumlah keistimewaan yang mampu meningkatkan 

kepuasan konsumen atas penggunaan produk itu. Hal ini akan meningkatkan 

penjualan dari produk-produk yang berarti meningkatkan pangsa pasar (market 

share) sehingga akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan (Gaspersz, 

2001). 

 

3.5.3 Dimensi Kualitas Layanan 

Banyak dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan 

atau kualitas jasa. Ada beberapa faktor utama untuk penentu kualitas layanan jasa:  

1. Reliablity (keandalan) yaitu kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang 

dijanjikan dengan handal dan akurat. 

2. Responsiveness (Daya tanggap) yaitu kemauan untuk membantu para 

konsumen dengan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat. 

3. Assurance (Jaminan) meliputi pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan atau 

kebaikan dari personal serta kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan 

keinginan. 

4. Empathy (Empati) yaitu mencakup menjaga dan memberikan tingkat perhatian 

secara individu atau pribadi terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumen 

5. Tangible (Bukti langsung) yaitu meliputi fasilitas fisik, peralatan atau 

perlengkapan, harga, dan penampilan personal dan material tertulis. 

 

 

 



16 

 

 

3.5.4 Metode Servqual  

Menurut Nashihuddin (2012) “Metode Servqual merupakan metode 

pengukuran kualitas pelayanan yang paling banyak digunakan dan dikembangkan 

dengan maksud untuk membantu para manajer dalam menganalisis sumber masalah 

kualitas dan memahami cara-cara memperbaiki kualitas layanan.”  

Maka dapat disimpulkan bahwa servqual merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, 

menganalisis masalah kualitas dan mengetahui cara untuk memperbaiki kualitas 

layanan yang telah diberikan kepada pelanggan.  

Metode servqual memiliki dua perspektif yaitu perspektif internal dan 

perspektif eksternal. Perspektif eksternal digunakan untuk memahami apa yang 

diharapkan konsumen, dirasakan konsumen, dan kepuasan konsumen. 

Pengukurannya menggunakan metode servqual. Menurut Tjiptono (2008) 

menyatakan bahwa service quality adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

nasabah serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan nasabah. 

Dengan demikian, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu jasa 

yang diharapkan (expected service) dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan 

(perceived service).  

 

3.6 Layanan Konsultasi Psikologi  

 

3.6.1 Pengertian Konsultasi  

Menurut Prayitno (2012) layanan konsultasi adalah layanan bimbingan 

konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut 

konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman dan 
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cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau 

permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara 

perorangan dalam format tatap muka antara konselor (sebagai konsultan) dengan 

konsulti. 

 

3.6.1.1 Konsultasi Psikiatri  

Consultation Liasion Psychiatry / CLP merupakan subspesialis psikiatri 

yang menghubungkan antara bagian psikiatri dengan bidang medis lainnya 

(Blumenfield & Tiamson, 2003). CLP merujuk kepada keahlian dan pengetahuan 

dalam mengevaluasi dan merawat kondisi yang berhubungan dengan emosi dan 

perilaku pasien yang dirujuk dari bagian medis atau bedah (Leigh, 2015).  

Konsultasi dengan psikiater meliputi:  

1. Mengevaluasi riwayat penyakit dan kejiwaan pasien, 

2. Melakukan penilaian terhadap catatan kejiwaan pasien sebelumnya, 

3. Memeriksa adanya riwayat penyakit kejiwaan turunan, 

4. Memeriksa riwayat kesehatan pasien terhadap penyalahgunaan zat, 

5. Membahas gejala-gejala yang dirasakan pasien, 

6. Membicarakan faktor kemungkinan penyebab gangguan jiwa atau masalah 

sosial pasien, 

7. Mendiskusikan dan mengevaluasi perawatan, kebutuhan rawat inap yang tepat 

dengan kondisi pasien, 

8. Merumuskan rencana tata laksana, 

9. Memberikan resep obat, jika diperlukan. 
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3.7 Layanan Berbasis Web/Digital  

1. Kelebihan melakukan layanan secara online:  

a. Melakukan konseling dapat di mana saja, 

b. Waktu layanan dapat menyesuaikan dengan aktivitas pengguna dan dapat 

diatur dengan perjanjian, 

c. Layanan online dapat diakses jika pengguna mengalami kendala tertentu. 

2. Perlu diperhatikan ada beberapa layanan online :  

a. Bukan layanan darurat, 

b. Tidak tersedia 24 jam dan/atau di hari libur. Bisa ditanyakan kepada masing-

masing penyedia layanan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Sistem Informasi berbasis digital terhadap kualitas layanan konsultasi 

psikologi memerlukan sebuah analisis dan perancangan di mana untuk 

memudahkan para pengguna untuk menggunakan sistem informasi dengan lebih 

mudah serta mempermudah komunikasi psikolog dan pasien. Pada deskripsi 

pekerjaan praktik ini menggunakan metode servqual.  

 

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis Sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif 

mendeskripsikan fase-fase awal pengembangan sistem. Analisis Sistem adalah 

teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen tersebut 

bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Analisis kebutuhan sistem 

terdiri dari dua kebutuhan yaitu kebutuhan sistem fungsional dan non fungsional. 

Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut: 

1. Pasien melakukan konsultasi psikologi, 

2. Jika pasien memilih jadwal konsultasi, psikolog menentukan, 

3. Pasien melakukan pembayaran, 

4. Bagian administrasi mendata pembayaran yang masuk, 

5. Lalu pasien melakukan konsultasi dengan psikolog, 

6. Setelah itu psikolog memberikan hasil konsultasi kepada pasien. 
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4.2 Use Case Diagram  

Use case diagram dapat digunakan untuk mengetahui fungsi yang terdapat 

di dalam sebuah sistem sehingga berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. 

a) Use Case Diagram Utama  

Pada fitur utama pasien mendapatkan menu konsultasi pembayaran dan 

hasil konsultasi akan tetapi sebelum masuk ke menu diharuskan untuk login atau 

daftar dahulu. 

 

 

Gambar 4. 1 Use Case Diagram Utama 

 

b) Use Case Diagram Pendaftaran 

Pasien membuka website psikologi online lalu masuk ke menu daftar atau 

login, lalu pasien bisa login melalui user dan pass yang sudah didapatkan atau bisa 

login dengan google.  

 

 

Gambar 4. 2 Use Case Diagram Pendaftaran 
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c) Use Case Diagram Konsultasi 

Pasien melakukan login, lalu memilih menu konsultasi dan jadwal 

konsultasi yang sudah ditentukan oleh psikolog bahwa jadwalnya ada yang kosong 

atau tidak maka pasien hanya bisa memilih jadwal psikolog yang kosong atau 

tersedia setelah itu pasien akan mendapatkan rincian konsultasinya dengan psikolog. 

 

 

Gambar 4. 3 Use Case Diagram Konsultasi 

 

d) Use Case Diagram Pembayaran  

Pasien melakukan pembayaran untuk tahap selanjutnya lalu muncul 

rincian pembayaran dan pasien memilih metode pembayaran yang sudah 

disediakan setelah itu akan mendapatkan tiket dan link zoom untuk melakukan 

konsultasi di zoom. 
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Gambar 4. 4 Use Case Diagram Pembayaran 

 

e) Use Case Diagram Hasil Konsultasi  

Psikolog membuat hasil konsultasi dan akan ditampilkan hasil konsultasi 

kepada pasien maka pasien bisa mendapatkan hasil konsultasi.  

 

 

Gambar 4. 5 Use Case Diagram Hasil Konsultasi 
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4.3 Activity Diagram  

Activity Diagram adalah rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam 

sebuah sistem yang dijalankan. Activity Diagram juga digunakan untuk 

mendefinisikan atau mengelompokan aluran tampilan dari sistem. Activity Diagram 

memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. 

Panah tersebut mengarah ke-urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. 

Maka dapat disimpulkan untuk teknik dideskripsikan logika prosedural, proses 

bisnis dan aliran kerja dalam berbagai kasus.  

a) Prosedur Pendaftaran  

Pasien membuka website psikologi, pasien melakukan pendaftaran 

sehingga mendapat User dan Pass atau bisa melakukan opsi login dengan google,  

lalu pasien dapat memasuki home untuk konsultasi. 

 

 

Gambar 4. 6 Prosedur Pendaftaran 
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b) Prosedur Konsultasi 

Setelah Pasien berhasil login, maka pasien dapat memilih menu konsultasi 

dan memilih jadwal konsultasi dengan psikolog lalu untuk memilih jadwal 

konsultasi pasien harus memesan paling lambat h-1 serta untuk jadwal yang dapat 

dipilih oleh pasien adalah jadwal psikolog yang kosong.  

 

 

Gambar 4. 7 Prosedur Konsultasi 

 

c) Prosedur Pembayaran 

Setelah pasien berhasil memilih jadwal konsultasi maka pasien melakukan 

pembayaran terlebih dahulu dengan menggunakan QRIS dan OVO, Dana, GoPay 

dan lain-lain, Jika pasien sudah sukses melakukan pembayaran maka akan 

mendapatkan tiket dan link zoom untuk konsultasi dengan psikolog. 
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Gambar 4. 8 Prosedur Pembayaran 

 

d) Prosedur Hasil Konsultasi 

Pasien yang sudah melakukan konsultasi akan diberikan hasil konsultasi 

oleh psikolog, maka pasien dapat melihat hasil konsultasi psikologi yang sudah 

dilakukan. 
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Gambar 4. 9 Prosedur Hasil Konsultasi 

 

4.4 Flow of Event 

a) Flow of Event Pendaftaran 

  

Tabel 4. 1 Flow of Event Pendaftaran 

Deskripsi Use Case Pendaftaran 

Kondisi Awal Pasien belum memiliki akun 

Kondisi Akhir Pasien sudah memiliki akun 

 

Flow of Event 

No. Pasien Sistem 

1. Melakukan pendaftaran Menampilkan form 

pendaftaran 

2. Mendapatkan user dan pass Berhasil Login 

3. Login dengan opsi Google Berhasil Login 
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b) Flow of Event Konsultasi 

  

Tabel 4. 2 Flow of Event Konsultasi 

Deskripsi Use Case Konsultasi 

Kondisi Awal Pasien sudah login ke website 

Kondisi Akhir Pasien mendapatkan rincian konsultasi 

 

 

 

Flow of Event 

No. Pasien Sistem Psikolog 

1. Memilih menu 

konsultasi 

Menampilkan 

jadwal 

konsultasi 

Menentukan 

jadwal kosong 

atau tidak 

2. Memilih jadwal 

konsultasi 

Menampilkan 

rincian 

konsultasi 

 

 

c) Flow of Event Pembayaran 

  

Tabel 4. 3 Flow of Event Pembayaran 

Deskripsi Use Case Pembayaran 

Kondisi Awal Pasien sudah memilih jadwal konsultasi 

Kondisi Akhir Pasien sudah mendapatkan tiket dan link zoom 

 

 

 

Flow of Event 

No. Pasien Sistem 

1. Melakukan pembayaran  Menampilkan rincian 

pembayaran 

2. Berhasil Pembayaran Menyimpan data pembayaran 



28 

 

 

Deskripsi Use Case Pembayaran 

3. Melakukan konsultasi 

di zoom 

 

 

d) Flow of Event Hasil Konsultasi 

    

Tabel 4. 4 Flow of Event Hasil Konsultasi 

Deskripsi Use Case Hasil Konsultasi 

Kondisi Awal Pasien belum mendapatkan hasil konsultasi 

Kondisi Akhir  Psikolog memberikan hasil konsultasi ke pasien 

 

Flow of Event 

No. Psikolog Sistem Pasien 

1. Membuat hasil 

konsultasi 

Menampilkan 

hasil konsultasi 

Mendapatkan 

hasil konsultasi 

 

4.5 Sequence Diagram 

Sequence diagram atau diagram dari luar berisi aliran kerja dari sistem 

yang sesuai dengan pemrograman berorientasi obyek di mana terdapat interaksi 

antar kelas pada sistem. 

a) Sequence Diagram Pendaftaran 

Pasien membuka website psikologi online lalu masuk ke menu daftar atau 

login, lalu pasien bisa login melalui user dan pass yang sudah didapatkan atau bisa 

login dengan google.  
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Gambar 4. 10 Sequence Diagram Pendaftaran 

 

b) Konsultasi 

Pasien melakukan login, lalu memilih menu konsultasi dan jadwal 

konsultasi yang sudah ditentukan oleh psikolog bahwa jadwalnya ada yang kosong 

atau tidak maka pasien hanya bisa memilih jadwal psikolog yang kosong atau 

tersedia setelah itu pasien akan mendapatkan rincian konsultasinya dengan psikolog. 

 

Gambar 4. 11 Sequence Diagram Konsultasi 

 



30 

 

 

Gambar 4. 12 Sequence Diagram Pembayaran 

c) Pembayaran 

Pasien melakukan pembayaran untuk tahap selanjutnya lalu muncul 

rincian pembayaran dan pasien memilih metode pembayaran yang sudah 

disediakan setelah itu akan mendapatkan tiket dan link zoom untuk melakukan 

konsultasi di zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Sequence Diagram Hasil Konsultasi  

Psikolog membuat hasil konsultasi dan akan ditampilkan hasil konsultasi 

kepada pasien maka pasien bisa mendapatkan hasil konsultasi.  

 

Gambar 4. 13 Sequence Diagram Hasil Konsultasi 
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Gambar 4. 14 Class Diagram 

 

4.6 Class Diagram 

Class diagram pada sistem psikologi online menjelaskan atribut, fungsi, 

dan hubungan dari setiap kelas yang dimiliki. Kelas diagram yang baik memiliki 

nilai kopling yang rendah dan nilai kohesi yang tinggi.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan  

Sesudah melakukan penelitian pada sistem informasi psikologi online 

berbasis digital, maka hasil yang didapatkan ialah merancang kualitas layanan 

konsultasi sistem yang mempermudah untuk bagi pengguna. Perancangan yang 

dibuat untuk membantu para pengguna untuk lebih mudah dalam menggunakan 

sistem informasi dan kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik tanpa adanya 

hambatan.  

Setelah penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan:  

a. Kualitas layanan dapat mempermudah pengguna untuk menggunakan sistem 

informasi dengan lebih mudah.  

b. Dengan adanya sistem informasi psikologi online juga dapat mempermudah 

komunikasi psikolog dan pasien.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian, perancangan, dan kesimpulan, maka selanjutnya 

peneliti memberikan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. Saran yang 

diberikan adalah masukan-masukan untuk organisasi atau objek penelitian 

selanjutnya yaitu mengadakan sosialiasi dan pelatihan kepada semua pengguna 

sistem psikologi online untuk lebih mudah menggunakannya.  
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