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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisa Sistem 

 “Sistem Pengukur Tingkat Kepuasan Pasien” merupakan suatu sistem untuk 

melihat tingkat kepuasaan pasien dalam suatu unit penyedia layanan kesehatan di 

masyarakat yang berbasis web. Terdapat beberapa langkah untuk melaksanakan 

pengukuran kualitas layanan penyedia layanan dengan menggunakan metode 

servqual, yaitu: 

a. Menentukan variabel dan dimensi yang akan diukur. Variabel adalah 

konsep yang mempunyai variasi dan nilai. 

b. Membuat dan menyebar kuesioner. Pembuatan kuesioner dilakukan 

dengan mengacu pada variabel-variabel dan dimensi yang sudah 

ditentukan. Selanjutnya kuesioner tersebut disebar secara langsung kepada 

responden terpilih dengan memperhatikan karakteristik serta metode 

pengambilan sampel yang sesuai dengan kondisi di lapangan. 

c. Mengolah data hasil kuesioner. Data hasil penyebaran kuesioner sebelum 

dianalisis dilakukan proses editing kemudian dilakukan proses tabulasi 

dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabulasi.  

d. Menganalisis data hasil pengolahan kuesioner. Hasil analisis dari 

pengolahan kuesioner merupakan target yang akan dijadikan tujuan 

pencapaian tingkat kualitas sistem informasi yang ada. Hasil akhirnya 

dapat dinyatakan dalam nilai numerik yang mencerminkan tingkat 

kepentingan variabel dan dimensi pada customer satisfaction 

performance. Penetapan besarnya nilai hasil ini didasarkan pada 

kesenjangan antara kepuasan harapan dan kepuasan yang diterima saat ini.  

3.1.1 Deskripsi Sistem 

 “Sistem Pengukur Tingkat Kepuasan Pasien” dirancang untuk membantu 

admin melihat data tingkat kepuasan pasien dalam kurun waktu satu bulan. Pada 
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sistem ini tampilan awal adalah menu login, setelah berhasil login terdapat menu 

utama terdiri dari input data, lihat data, proses analisa, dan output. 

3.1.2 Kerangka Konsep 

 Adapun kerangka konsep pembuatan “Sistem Pengukur Tingkat Kepuasan 

Pasien” adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep pada sistem ini sesuai dengan gambar 3.1 ini mengambil 

data dari hasil penyebaran kuesioner yang menjadi parameter adalah pasien. 

Penginputan data dilakukan oleh admin untuk diproses menggunakan metode 

servqual yang terdapat pada sistem. Setelah proses analisa berhasil akan muncul 

laporan hasil tingkat kepuasan.  

3.1.3 Context Diagram 

 Struktur pada “Sistem Pengukur Tingkat Kepuasan Pasien” dirancang 

khusus pada web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Context Diagram 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara sistem dengan fitur atau menu didalam 

sistem yang saling berhubungan. Context Diagram disajikan pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Context Diagram 

 Pada gambar 3.2 terlihat melakukan proses yang dimana admin 

menginputkan data kedalam sistem. Pada sistem tersebut data diproses dengan 

menggunakan metode servqual untuk mendapatkan hasil tingkat kepuasan pasien. 

Semua data akan tersimpan kedalam sistem, sehingga dapat dilihat berupa laporan 

hasil yang berupa tampilan web. 

3.1.4 DFD Level 1  

 DFD Level 1 ini menggambarkan tentang struktur proses data didalam sistem 

yang disajikan pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 DFD Level 1 
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 Pada Gambar 3.3 terlihat bahwa setelah berhasil login masuk pada admin. 

Administrator bisa menginputkan data pasien sekaligus data kuesioner selanjutnya 

diproses melalui pengolahan data untuk memperoleh hasil tingkat kepuasan pasien. 

Didalam laporan hasil data menunjukkan tingkat kepuasan pasien. 

3.1.5 Arsitektur Sistem 

 Pada sistem ini, menu dibagi menjadi 5 yaitu: 

a. Login Admin, berfungsi untuk masuk kedalam halaman administrator 

dengan memasukkan username dan password. 

b. Input Data, berfungsi untuk memasukkan data yang diinginkan sesuai 

dengan perintah inputan. 

c. Lihat Data, berfungsi untuk melihat hasil data yang sebelumnya 

diinputkan dari menu Input Data. 

d. Proses Analisa, berfungsi untuk mengolah data inputan. 

e. Output, berfungsi untuk menunjukkan hasil laporan tingkat kepuasan 

pasien. 

 Berikut arsitektur sistem yang disajikan pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Arsitektur Sistem 

 Pada Gambar 3.4 disajikan perancangan arsitektur dari “Sistem Pengukur 

Tingkat Kepuasan Pasien” dengan admin yang menginputkan data pasien dan 

kuesioner kedalam sistem. Admin dapat melihat data yang sebelumnya diinputkan 

untuk mengecek kembali apakah data yang dimasukkan sesuai dengan yang 
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diinginkan. Kemudian sistem memproses data inputan untuk diolah menjadi 

laporan hasil tingkat kepuasan pasien. 

3.2 Perancangan Sistem Antarmuka  

 Antarmuka adalah komponen dari sebuah sistem yang menghubungkan atau 

menjembatani antara suatu sistem dengan pengguna sistem tersebut. Dengan 

adanya antarmuka, maka akan memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan 

sebuah sistem. Dibawah ini adalah gambaran antarmuka pada sistem yang akan 

dibuat: 

3.2.1 Tampilan Web 

 Berikut desain “Sistem Pengukur Tingkat Kepuasan Pasien”. 

1. Form Login 

 

 Gambar 3.5 Tampilan Form Login 

 Pada Gambar 3.5 disajikan perancangan dari “Sistem Pengukur Tingkat 

Kepuasan Pasien” yang berupa tampilan form login. Pada perancangan tersebut 

terdapat kolom username dan password untuk diisi sesuai perintah, kemudian 

terdapat button ok dan cancel sebagai perintah selanjutnya. 

2. Form Menu Utama 
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      Gambar 3.6 Tampilan Form Menu Utama 

 Pada Gambar 3.6 disajikan perancangan tampilan menu utama dari “Sistem 

Pengukur Tingkat Kepuasan Pasien”. Pada perancangan tersebut yang paling atas 

merupakan judul dari program dan selanjutnya terdapat button berupa menu yaitu 

input data, lihat data, proses analisa, dan output. Untuk menu login admin hanya 

dapat diakses oleh seorang administrator yang mengetahui username dan password. 

Setelah berhasil login dengan benar admin dapat melakukan input data lihat data 

sesuai dengan menu yang tersedia. 

3. Form Menu Input Data 

 

Gambar 3.7 Tampilan Form Menu Input Data 

 Pada Gambar 3.7 disajikan perancangan dari “Sistem Pengukur Tingkat 

Kepuasan Pasien” yang berupa tampilan menu input data. Pada perancangan 

tersebut admin menginputkan data nama, umur, alamat, dan pertanyaan yang 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner.  
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4. Form Menu Lihat Data 

 

Gambar 3.8 Tampilan Form Menu Lihat Data 

 Pada Gambar 3.8 disajikan perancangan dari “Sistem Pengukur Tingkat 

Kepuasan Pasien” yang berupa tampilan menu lihat data. Pada perancangan 

tersebut admin dapat melihat hasil data yang sebelumnya diinputkan di menu input 

data. Dengan adanya menu ini, admin juga dapat mengedit data yang tersimpan 

sebelum diproses. 

5. Form Menu Proses Analisa  

 

Gambar 3.9 Tampilan Form Menu Proses Analisa 

 Pada Gambar 3.9 disajikan perancangan dari “Sistem Pengukur Tingkat 

Kepuasan Pasien” yang berupa tampilan menu proses analisa. Pada perancangan 

tersebut berfungsi sebagai menu proses analisa yang menggunakan metode 

servqual. Dalam proses ini admin bisa membatalkan proses yang secara otomatis 

akan kembali ke tampilan menu utama. 
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6. Form Menu Output  

 

Gambar 3.10 Tampilan Form Menu Output 

 Pada Gambar 3.10 disajikan perancangan dari “Sistem Pengukur Tingkat 

Kepuasan Pasien” yang berupa tampilan menu output. Pada perancangan tersebut 

terdapat kolom tahun dan bulan untuk melihat hasil laporan tingkat kepuasan sesuai 

dengan data yang dimasukkan kedalam sistem.  


