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ABSTRAK 

 

 

Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang memberikan 

pelayanan secara paripurna dengan menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, 

dan gawat darurat yang di tangani oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan 

lainnya. Saat ini permintaan terhadap pelayanan kesehatan dibeberapa rumah sakit  

semakin meningkat sehingga jumlah kunjungan pasien di unit polikliknik maupun 

unit rumah sakit umum menjadi semakin meningkat. Dengan meningkatnya 

permintaan pelayanan kesehatan di rumah sakit juga menimbulkan beberapa 

permasalahan yaitu rumah sakit menjadi penuh karena antrian pasien yang panjang, 

pasien harus menunggu lama di rumah sakit, dan apabila pasien tidak sabar untuk 

mengantri pelayan rumah sakit akan mendapat keluhan dan membuat pelayanan 

menjadi terlihat kurang baik. 

Untuk itu rumah sakit perlu inovasi pendafatran pasien secara online, dan 

agar inovasi ini berjalan perlu adanya perancangan UI/UX yang mana perancangan 

ini dapat membantu dalam peningkatan kepuasan dari pengguna dan juga agar 

nantinya website dapat dipahami pengguna dengan mudah dan tidak 

membingungkan. Dari hasil prototype tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai 

acuan pengembangan aplikasi pendaftaran pasien secara online. 

Kata Kunci : Rumah sakit, User Interface, Website, Aplikasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memberikan 

sebuah pelayanan kesehatan yang seperti pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan 

gawat darurat. Rumah sakit juga wajib memberikan pelayanan yang bermutu, dan 

bertanggung jawab terhadap masyarakat terutama di wilayah cakupannya. Namun, 

rumah sakit juga tidak hanya memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan 

gawat darurat, beberapa rumah sakit menyediakan pelayanan poliklinik yang 

beragam sehingga tidak hanya pelayanan rumah sakit umum saja yang memberikan 

pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit namun juga terdapat 

beberapa poliklinik yang diantaranya seperti poliklinik penyakit dalam, poliklinik 

bedah, poliklinik kebidanan dan kandungan, poliklinik anak, poliklinik bedah saraf, 

poliklinik orthopaedi, dan lain sebagainya. 

Saat ini permintaan terhadap pelayanan kesehatan dibeberapa rumah sakit 

semakin meningkat sehingga jumlah kunjungan pasien di unit poliklinik maupun 

unit rumah sakit umum menjadi semakin meningkat sedangkan proses pendaftaran 

juga masih menggunkaan cara manual, apalagi untuk pasien baru akan memakan 

waktu lebih untuk pendafataran karena harus menyerahkan data identitas dan 

mengisi form terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu pasien agar dapat terdaftar 

dirumah sakit. Dengan meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan di rumah 

sakit juga menimbulkan beberapa permasalahan yaitu perebutan nomor dan kursi 

antrian pasien yang datang secara bersamaan dalam kuota yang cukup besar, 
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sehingga dengan besarnya antrian pasien tersebut membuat pasien harus menunggu 

lama di rumah sakit, dan apabila pasien tidak sabar untuk mengantri pelayan rumah 

sakit akan mendapat keluhan dan membuat pelayanan menjadi terlihat kurang baik. 

Oleh karena itu solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan diatas 

yaitu dengan perancangan UI/UX sebuah aplikasi pendaftaran pasien agar dapat 

membantu pasien yang hendak mendaftarkan diri secara online agar tidak perlu lagi 

berebut dan mengatri untuk mendapat pelayanan. Sehingga, pasien dapat mendaftar 

secara online dari rumah maupun dimanapun pasien berada lalu dapat langsung 

datang kerumah sakit untuk mendapat pelayanan dari rumah sakit tanpa perlu 

mengantri lagi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah perancangan UI/UX yang sesuai 

untuk aplikasi pendaftaran pasien rumah sakit berbasis website? 

 
1.3 Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dari perancangan UI/UX aplikasi berbasis 

 

website dalam pelayanan pendaftaran pasien rumah sakit antara lain: 

 

1. Perancangan UI/UX ini berfokus pada fitur pendaftaran pasien, 

 

2. Hasil akhir dari laporan ini yaitu analisis dan perancangan UI/UX, 

 

3. Sistem meliputi pendaftaran pasien baru dan pendaftaran periksa. 

 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah menghasilkan sebuah 

rancangan desain UI/UX aplikasi pendaftaran pasien rumah sakit. 
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1.5 Manfaat 

 

Manfaat yang diharapkan dari perancangan UI/UX ini yaitu dapat 

membantu pasien melakukan pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan rumah 

sakit tanpa harus mengantri dan berebut antrian di rumah sakit. 



 

BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 
 

2.1 Gambaran Umum PT. Disty Teknologi Indonesia 

 

Perusahaan PT. Disty Teknologi Indonesia bergerak dan memegang izin 

di sektor “Teknologi Informasi dan Perdagangan Umum”. Seperti pembuatan 

website, pembuatan aplikasi android, pengadaan & perakitan computer, pembuatan 

jaringan, hotspot, dan lain sebagainya. PT. Disty Teknologi berupaya menghasilkan 

mutu dan kualitas terbaik. Kualitas dan ketepatan waktu merupakan hal utama yang 

menjadi komitmen PT. Disty Teknologi terhadap klien. Perkembangan teknologi 

pada zaman sekarang melaju begitu pesat. Teknologi komputer berkembang makin 

pesat seiring waktu. Dewasa ini komputer sudah bukan menjadi barang mewah lagi 

melainkan kebutuhan sekunder yang sangat membantu manusia dalam 

menjalankan kehidupan seharihari baik di rumah, di sekolah, di kampus terlebih 

lagi di kantor. 

Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang menghubungkan dua 

atau lebih komputer sehingga dapat memudahkan dalam mengimplementasikan 

berbagai kelebihan. Tak jarang meskipun instalasi jaringan komputer memakan 

biaya yang tidak sedikit, namun masyarakat tetap melakukannya demi kemudahan 

yang diperoleh. Perubahan zaman juga sering memaksa mereka untuk memperbarui 

jaringan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan. 

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 
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para praktisi yang berpengalaman dibidangnya masing-masing namun belum 

memiliki legalitas. Dengan jaringan yang luas, profesionalisme kerja serta 

komitmen atas setiap pelayanannya. PT. Disty Teknologi percaya mampu 

memberikan jasa yang berkualitas, konsisten dan memiliki nilai tambah demi 

tercapainya tujuan bersama. Disty teknologi secara 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 di Gedung Graha Pena Lantai 

5 Jl. A. Yani No. 88 Surabaya. PT. Disty Teknologi memiliki tim developer yang 

kuat yang memiliki kualifikasi sesuai bidang keahlihan dan bersertifikat agar 

mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien PT .Disty Teknologi. Saat 

ini PT. Disty Teknologi memliki 100 Lebih klien yang telah memakai hasil inovasi 

teknologi PT. Disty 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 Logo PT. Disty Teknologi Indonesia 

 

Logo PT. Disty Teknlogi Indonesia adalah sebagai berikut: 
 

 

 

Gambar 2. 1 Logo PT. Disty Teknologi Indonesia 
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2.3 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. 

 

2.4 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 

banyak karyawan, namun setidaknya telah merekrut diri sendiri yang berarti 

angka pengangguran telah berkurang satu. 
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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, 

dengan harga kompetitif 

6. Menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya. 

 

7. Melakukan pembinaan untuk membentuk karyawan yang profesional dan 

perbaikan sistem manajemen secara berkesinambungan. 

 

2.5 Struktur Organisasi 
 

 

 

Gambar 2. 2 Struktur Organisai PT. Disty Teknologi Indonesia 
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2.6 Lokasi PT. Disty Teknologi Indonesia 

 

Lokasi PT. Disty Teknologi Indonesia terletak di Gedung Graha Pena 

Lantai 5 Jl.A. Yani No. 88 Surabaya, untuk informasi lebih detail dapat dilihat di 

bawah ini, sebagai berikut: 

a. Alamat PT. Disty 

Teknologi 

Indonesia 

: Gedung Graha Pena Lantai 5 

Jl. A.Yani No. 88 Surabaya 

b. Telepon : Office / Fax : 031-82519108 

 

HP / WA : 08589076662 

c. Email : info@distyindonesia.com 

d. Peta Lokasi : 
 

 

 

Gambar 2. 3 Peta Lokasi Kantor PT. Disty Teknologi Indonesia 

mailto:info@distyindonesia.com


 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Aplikasi 

 

Menurut Supriyanto (2005) adalah aktifitas program dalam pemrosesan 

perintah untuk melakukan permintaan dari pengguna untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aplikasi adalah rancang sistem yang 

diterapkan untuk mengolah data dengan menggunakan aturan dan juga ketentuan 

dari bahasa pemrograman tertentu. 

Dari tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah 

sebuah program, sekumpulan perintah atau kode yang dirancang oleh pengguna 

untuk suatu pemakaian atau suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sebuah 

aturan dan ketentuan bahasa pemrograman. 

 

3.2 Website 

 

Menurut salah satu ahli, Website adalah sebuah fasilitas internet yang 

dapat menghubungkan dokumen dilingkup lokal dan juga jarak jauh. Suatu 

Dokumen didalam website disebut web page dan link didalam website dapat 

memungkinkan pengguna untuk perpindah dari satu page ke page lain (hypertext), 

baik antara page yang telah disimpan didalam server yang sama atau server di 

seluruh dunia. Halaman dapat diakses dan dibaca melalui Browser seperti Google 

Chrome, Mozilla Firefox, dan Lainnya (Laily, 2022). 

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan seluruh 

file saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman yang 

dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas dengan halaman- 
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halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya, setiap halaman di bawah homepage 

(child page) berisi hyperlink ke halaman lain dalam web (Laily, 2022). 

 

3.3 Perancangan 

 

Perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa 

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

utuh dan berfungsi. Perancangan sistem dapat dirancang dalam bentuk bagan alir 

sistem (system flowchart), yang merupakan alat bentuk grafik yang dapat 

digunakan untuk menunjukan urutan-urutan proses dari sistem (Nafisah, 2003). 

Menurut Soetam Rizky (2011) perancangan adalah sebuah proses untuk 

mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang 

bervariasi. Didalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail 

komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. 

Kesimpulan dari dua pengertian perancangan menurut para ahli di atas, 

perancangan adalah sebuah teknik atau proses yang digunakan analis sistem untuk 

menggambarkan, mendefinisikan dan merencanankan suatu urutan atau alur sebuah 

sistem menggunakan sebuah bagan alur sistem atau system flowchart. 

 

3.4 UI/UX 

 
 

3.4.1 UI (User Interface) 

 

User Interface adalah hubungan manusia dan komputer dalam suatu 

perangkat baik layar tampilan, keyboard, mouse, dan desktop. Namun, menurut ahli 

Lastiansah (2012) User Interface adalah cara program dan pengguna berinteraksi. 
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3.4.2 UX (User Experience) 

 

Menurut ISO 9241-210 (2009), User Experience (UX) adalah persepsi dan 

respon dari pengguna sebagai reaksi dari penggunaan sebuah produk, sistem atau 

service. User Experience merupakan bagaimana user merasakan kesenangan dan 

kepuasan dari menggunakan sebuah produk, melihat atau memegang produk 

tersebut. UX tidak dapat dirancang oleh desainer tapi seorang desain dapat 

merancang sebuah produk yang dapat menghasilkan UX. 

 

3.5 Sistem Informasi 

 

Menurut Hutahaean (2015) sistem merupakan jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan kegiatan dengan sasaran tertentu. Sedangkan menurut Sutabri (2012) 

secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan unsur, komponen, atau 

variabel yang terorganisasi saling bekerjasama, saling bergantung satu sama lain 

dan terpadu. 

 

3.6 Rumah Sakit 

 

Pengertian Rumah Sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 adalah sebuah institusi pelayanan di 

bidang kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara 

lengkap dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 

Fungsi dari rumah sakit berdasarkan sistem kesehatan nasional dalam Djojodibroto 

(1997) adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan rujukan medik spesialistik dan subspesialis, 
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2.  Menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat 

penyembuhan dan pemulihan pasien, 

3. Sarana pendidikan dan pelatihan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi 

jenjang diploma, dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis 

konsultan, magister, doktor dan pendidikan berkelanjutan bidang kedokteran. 

 

3.7 Rekam Medis 

 

Rekam Medis adalah keterangan baik dalam bentuk tertulis maupun yang 

terekam tentang identitas, anamnesa (pemeriksaan yang dilakukan dengan cara 

wawancara secara langsung pada pasien (auto anamnese) atau pada orang tua 

maupun sumber lain (Allo anamneses), penentuan fisik laboratorium, diagnosa 

segala pelayanan, dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan 

pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan 

pelayanan darurat (DepKes RI Dirjen YanMed, 2006). 

Kesimpulan secara singkat rekam medis adalah merupakan catatan dan 

dokumen tentang kondisi pasien untuk menentukan tindakan lebih lanjut yang 

diberikan kepada pasien tersebut. 

 

3.8 Pendaftaran Pasien Rumah Sakit 

 

Menurut dirjen Yanmed (2006), penerimaan pasien rawat jalan dinamakan 

TPP RJ (Tempat Penerimaan Pasien Rawat Jalan). Fungsi utamanya adalah 

penerimaan pasien untuk berobat ke poliklinik yang dituju oleh pasien tersebut. 

Prosedur penerimaan pasien disesuaikan menggunakan sistem yang ada di masing- 

masing rumah sakit. Berdasarkan Kepmenkes No. 129 Tahun 2009, SPM-RS 
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merupakan alat ukur pelayanan yang ada di rumah sakit yang dapat mendukung 

pencapaian indikator kinerja rumah sakit. 

 

3.9 Pasien Rumah Sakit 

 

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya 

menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan 

yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang dikemukakan oleh Prabowo 

(Wilhamda, 2011). Sedangkan Aditama (2002) berpendapat bahwa pasien adalah 

seseorang atau mereka yang sedang diobati di rumah sakit. Menurut Soejadi (1996) 

pasien adalah individu yang paling penting sebuah di rumah sakit. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pasien adalah seseorang yang fisik atau mentalnya sedang melemah, kurang sehat 

dan sedang dalam pengawasan tenaga kesehatan atau dalam perawatan. 



 

BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 
 

Deskripsi pekerjaan membahas mengenai suatu perancangan UI/UX pada 

aplikasi pendaftaran pasien rumah sakit berbasis website. Data diperoleh melalui 

wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada salah satu peserta magang PT. 

Disty Teknologi Indonesia dan mahasiswa aktif Universitas Dinamika. 

 

4.1 Hasil Tahap Pengembangan 

 
 

4.1.1 Hasil Wawancara 

 

Pada tahap wawancara ini bertujuan untuk mencari karakteristik user dan 

selanjutnya hasil wawancara tersebut dijadikan user persona. Dari hasil yang 

diperoleh yaitu dua user persona mahasiswa yang dapat dilihat pada gambar berikut 

 

4.1.2 User Persona Mahasiswa-1 
 

 

Gambar 4. 1 User Persona Mahasiswa–1 
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User persona mahasiswa pertama adalah Christabel mahasiswa aktif 

semester 6 Universitas Dinamika program studi S1 Sistem Informasi. Berdasarkan 

hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Christabel selaku mahasiswa aktif 

semester 6, motivasi Christabel dalam menggunakan aplikasi pendaftaran pasien 

online yaitu ingin mendaftarkan diri menjadi pasien disebuah rumah sakit secara 

online. Ia merasa apabila dengan adanya aplikasi pendaftaran pasien secara online 

dapat memudahkannya dalam mendaftarkan diri dimana saja dan kapan saja secara 

online. Selain itu, apabila sakit dan harus konsultasi ke dokter Christabel ingin 

antrian dapat diambil atau didaftarkan terlebih dahulu saat di rumah secara online 

untuk menghindari keramaian, antrian yang panjang, dan juga keterlambatan. 

 
4.1.3 User Persona Mahasiswa-2 

 

 

Gambar 4. 2 User Persona Mahasiswa–2 

 
 

User Persona kedua yaitu Ida, ia adalah seorang mahasiswa Semester 6 

jurusan Produksi Film dan TV Universitas Dinamika Surabaya. ia adalah 
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mahasiswa yang dapat berpikir kreatif dan kritis, selain itu ia juga mudah berbaur 

dengan lingkungan sekitarnya. Suka membantu orang lain, bertanggung jawab, 

jujur, sopan, dan berkomitmen baik. Motivasi Ida ingin proses pendaftaran pasien 

rumah sakit dapat dilakukan kapan daja dan di mana saja selain itu ida 

menginginkan proses pendaftaran itu mudah dan efisien. Ingin adanya inovasi 

pendaftaran pasien dapat dilakukan secara online, karena pasti nya proses tersebut 

dikatakan lebih efisien terhindar dari antrian di rumah sakit. Ia merasa dengan 

inovasi pendaftaran pasien secara online dapat memudahkannya, karena proses 

pendaftaran online dirasa lebih efisien dan praktis terhindar dari antrian di ruang 

penfataran di rumah sakit. 

 

4.2 Hasil Wireframing 

 

Setelah menyelesaikan tahapan wawancara, langkah selanjutnya yaitu 

wireframing. Wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman 

website atau aplikasi. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum 

pembuatan produk tersebut dilakukan. Item yang berkaitan seperti teks, gambar, 

layouting, dan sebagainya. Untuk hasil wireframing aplikasi pendaftaran pasien 

rumah sakit secara online dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4. 3 Hasil Wireframing 

 
 

Dari hasil wireframe tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi yang 

dibutuhkan dan sudah didiskusikan dengan tim client PT. Disty Teknologi 
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Indonesia. Setelah melakukan wireframing Selanjutnya yaitu penyusunan 

 

prototype. 

 
 

4.3 Hasil Prototype 

 

Berdasarkan hasil wireframing yang telah dilakukan, berikut hasil 

 

prototype aplikasi pendaftaran pasien online berbasis website : 

 

1. Halaman Awal 
 

 

Gambar 4. 4 Halaman Awal 

 
 

Pada halaman awal terdapat ucapan selamat datang di aplikasi pendaftaran 

pasien rumah sakit. Untuk memudahkan pengguna pada halaman awal tidak diberi 

terlalu banyak button sehingga untuk memulai pengguna hanya akan menekan 

button mulai untuk memulai pendaftaran pasien maupun pendaftaran antrian. 

2. Halaman Jenis Pasien 
 

 

Gambar 4. 5 Halaman Jenis Pasien 
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Pada halaman selanjutnya yaitu halaman kedua pasien akan di minta untuk 

memilih jenis pasien, pasien baru yaitu pasien yang belum pernah berobat di rumah 

sakit tersebut dan belum memiliki nomor rekam medis, atau pasien lama yaitu 

pasien yang sudah pernah berobat di rumah sakit tersebut dan sudah memiliki kartu 

rekam medis. Saat pengguna memilih salah satu pilihan jenis pasien diatas 

pengguna akan dialihkan ke halaman selanjutnya yaitu halaman yang sesuai dengan 

jenis pasien yang dipilih pengguna. 

3. Halaman Penjelasan Pasien Baru 
 

 

Gambar 4. 6 Halaman Penjelasan Untuk Pasien Baru 

 
 

Selanjutnya apabila pengguna memilih jenis pasien baru maka akan 

muncul penjelasan dan langkah-langkah mendaftar sebagai pasien secara online. 

Penjelasan ini memudahkan pengguna untuk menyiapkan data informasi untuk 

pendaftaran. 
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4. Halaman Pengisian Form Pasien Baru 
 

 

 

Gambar 4. 7 Form Pasien Baru 

 
 

Setelah pengguna beralih dari halaman langkah-langkah pengguna akan 

langsung menuju halaman pengisian form, dimana pada halaman ini pengguna akan 

mengisi data diri pengguna seperti nama, NIK, tempat tanggal lahir, dan lain 

sebagainya. Selain itu, pengguna wajib mengisi nomor telepon / nomor whatsapp 

yang aktif untuk dikirimkan kode OTP untuk verifikasi akun dan nomor telepon 

tersebut untuk notifikasi layanan seperti notifikasi setelah mendaftar antrian. 
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5. Halaman Kode OTP 
 

 

 

Gambar 4. 8 Halaman Kode OTP 

 
 

Setelah melakukan pengisian data diri dengan benar terutama nomor 

telepon / nomor whatsapp pengguna akan diminta melkukan verifikasi melalui kode 

OTP yang dikirim kan melalui whatsapp. Apabila pengguna tidak menerima kode 

OTP pengguna bisa meminta untuk kirim ulang kode OTP dengan menekan link 

tombil kirim ulang. Apabila nomor sudah benar maka pengguna bisa langsung 

terverifikasi. 
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6. Halaman Pengambilan Kartu Rekam Medis 
 

 

Gambar 4. 9 Halaman Pengambilan Kartu RM 

 
 

Karena kebijkan rumah sakit pengguna yang telah mendaftarkan diri 

sebagai secara online harus mengambil kartu rekam medisnya dengan mendatangi 

rumah sakit tersebut, untuk menjelaskan hal tersebut maka pada halaman ini 

berisikan tentang informasi tersebut. 

7. Halaman Penjelasan Pasien Lama 
 

 

Gambar 4. 10 Halaman Penjelasan Untuk Pasien Lama 
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Apabila pengguna memilih jenis pasien lama maka akan muncul 

penjelasan dan langkah-langkah melakukan pendaftaran antrian secara online tanpa 

harus mengambil antrian ke rumah sakit. 

8. Halaman Form Pasien Lama 
 

 

Gambar 4. 11 Form Pasien Lama 

 
 

Pada form pasien lama pengguna hanya perlu mengisikan nama, tempat 

tanggal lahir, dan nomor kartu rekam medis karena data pengguna tersebut telah 

tercatat dalam rekam medis. Lalu untuk melanjutkan ke halaman berikutnya 

pengguna tinggal menekan tombol selanjutnya. 
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9. Halaman Pilih Poli 
 

 

 

Gambar 4. 12 Halaman Jenis Poli 

 
 

Pengguna perlu memilih poli yang ingin dituju contohnya untuk pengguna 

pasien yang ingin memeriksakan gigi pengguna atau pasien tersebut dapat memilih 

poli gigi untuk konsultasi ke dokter ahli gigi. Setelah memilih poli penguna bisa 

menekan tombol selanjutnya untuk beralih ke halaman berikutnya yaitu cetak 

antrian. 

10. Halaman Cetak Antrian 
 

 

Gambar 4. 13 Halaman Cetak Antrian 
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Pada halaman cetak antrian pengguna akan ditampilkan no. antrian dan 

jadwal tepat untuk pengguna tau pasien tersebut datang kerumah sakit. Jadwal 

diatas bertujuan untuk menghindari keramaian dan juga keterlambatan sehingga 

pasien dapat datang dengan tepat waktu. 

 

4.4 Usability Testing Sebagai Bahan Evaluasi 

 

Evaluasi UI/UX pada pendaftaran pasien online ini menggunakan 

completion rate sebagai success metrics. Completion rate ini mengukur kesulitan 

user dalam menggunakan aplikasi pendaftaran pasien online. Berikut ini hasil data 

completion rate pada fitur pendaftaran pasien baru : 

 

Tabel 4. 1 Data Completion Rate 

 

 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 

User 1 Lancar Lancar Lancar Cukup 

Lancar 

Lancar Stop 

User 2 Lancar Cukup 
 

Lancar 

Lancar Lancar Cukup 
 

Lancar 

Stop 

User 3 Lancar Lancar Lancar Lancar Cukup 
 

Lancar 

Stop 

User 4 Lancar Lancar Lancar Lancar Lancar Stop 

User 5 Lancar Lancar Lancar Lancar Cukup 
 

Lancar 

Stop 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa saat berada pada langkah ke 

enam atau lankah terakhir pada bagian pengambilan nomer rekam medis tester 
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mengalami kesulitan untuk kembali ke menu halaman utama dikarenakan tidak ada 

 

button atau tombol untuk kembali kehalaman utaman dan kehalaman sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil analisis “Percangan UI/UX Aplikasi Pendaftaran Pasien 

Berbasis Website (Studi Kasus PT. Disty Teknologi Indonesia)“ adalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil analisi dari kebutuhan pengguna terutama pengguna atau pasien yang 

sering ke rumah sakit ditemukan beberapa permasalahan yang diantaranya yaitu 

antrian periksa yang panjang, terjadi keterlambatan saat akan periksa, antrian 

untuk pendaftaran pasien baru yang ramai, tidak mendapatkan nomor antrian. 

Dari analisa di atas memperoleh solusi untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi, dengan merancang UI/UX dengan tahap-tahap yang dilakukan yaitu 

wawancara untuk mendapatkan data user persona, wireframing, dan prototype. 

2. Pada tahap wawancara diperoleh data dari seorang user persona yang sering 

mengunjungi rumah sakit untuk periksa kesehatan yang menghasilkan sebuah 

data yaitu keinginan user terhadap proses pendaftaran di rumah sakit. Pada 

tahap yang selanjutnya yaitu wireframing yang memudahkan dalam hal 

perencanaan layout yang sesuai dengan rencana tentang bagaimana user dapat 

memproses informasi. 

3. Pada kedua tahap diatas diterapkan pada tahapan prototype yang digunakan 

sebagai contoh tampilan UI untuk aplikasi pendaftaran pasien rumah sakit yang 

akan dikembangkan. 
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5.2 Saran 

 

Pada analisis di atas hanya berfokus pada desain UI/UX yang nantinya 

akan diterapkan pada aplikasi pendaftaran pasien yang akan dikembangkan. Jika 

hasil analisi ini memang diterapkan perlu beberapa pendambahan fitur baru yang 

lebih lengkap, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam keperluan yang 

berhubungan dengan rumah sakit maupun konsultasi dengan dokter. 
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