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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan sistem diawali dengan menentukan segala keperluan yang 

akan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh sistem. Dengan dasar - dasar teori yang 

penulis buat pada bab sebelumnya sedangkan kegiatan – kegiatan yang terdapat di 

dalam perancangan tersebut diantaranya : analisis permasalahan, use case 

diagram, flowchart pasien, flowchart petugas, desain interface pasien, dan desain 

interface petugas. 

 

3.1 Analisis Masalah 

Dari uraian permasalahan batasan masalah di BAB I ada beberapa analisis 

yang perlu ditindak lanjuti dari perancangan sistem ini terutama bagian 

pendaftaran terdapat beberapa masalah yang apabila tidak diatasi dengan baik 

dapat mengganggu kegiatan pendaftaran dan dapat berdampak pada kualitas 

pelayanan dan kepuasan pasien. Masalah yang dihadapi adalah pasien kesulitan 

dalam melakukan proses pendaftaran. Masalah yang kedua adalah kurangnya 

informasi yang diterima oleh pasien. Pasien diharuskan datang langsung ke lokasi 

untuk melakukan pendaftaran dan minimnya informasi membuat pasien tidak 

mengetahui jadwal praktek dokter. Hal ini tentu tidak memberikan kemudahan 

bagi pasien untuk melakukan pendaftaran serta informasi jadwal praktek dokter.  

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu staf IT 

yang mengelola sistem pendaftaran di Rumah Sakit Muhammadiyah Malang 

diperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan yang lebih optimal perlu adanya 

sistem yang dapat mempermudah segala aktifitas dalam pendaftaran. 

 

3.2 Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk mendeskripsikan kebutuhan 

fungsional sebuah sistem dari sisi aktor, tujuan aktor, dan hal yang berkaitan 

antara keduanya. Use case diagram juga menunjukan perilaku (behavior) dari 

sistem yang akan dibuat. Diagram use case pada sistem ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 dan 3.2. 
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Gambar 3.1 Use Case Pasien 

Pasien sebagi user memiliki hak akses melihat informasi, pilih poliklinik, 

dan pilih jadwal praktek dokter. Hanya pasien yang sudah memiliki No. RM 

(Rekam Medik) saja yang dapat melakukan pendaftaran. Aktifitas yang dilakukan 

menggunakan smartphone android. Berikut penjelasan use case pasien : 

- Informasi, pasien dapat melihat informasi rumah sakit seperti jadwal 

praktek dokter, poliklinik yang tersedia serta informasi lainnya yang 

berkaitan dengan rumah sakit. 

- Poliklinik, pasien memilih poliklinik yang tersedia yang sesuai dengan 

spesialis dokter dibidangnya masing – masing. 

- Jadwal dokter, pasien memilih jadwal dokter yang telah ditentukan oleh 

dokter, jadwal yang ditampilkan yaitu hari, tanggal dan jam. 

- Form pendaftaran, setelah pasien memilih poliklinik dan jadwal dokter 

kemudian melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang telah 

disediakan hingga proses selesai. 

 

Gambar 3.2 Use Case Petugas 
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Petugas sebagai administrator dapat melakukan pengelolaan terhadap 

data yang terdaftar seperti lihat pasien, memperbarui poliklinik maupun 

memperbarui jadwal praktek dokter. Aktifitas yang dilakukan 

menggunakan laptop. Berikut penjelasan use case petugas : 

- Beranda, akan menampilkan list pasien yang daftar pada hari yang sama 

saat pendaftaran dilakukan. 

- Daftar pasien, halaman ini akan menampilkan data - data pasien yang 

telah terdaftar sebelumnya. 

- Lihat pasien, akan tampil informasi tentang data diri pasien yang telah 

terdaftar. Data ini disediakan dari pihak rumah sakit. 

- Poliklinik, akan menampilkan poliklinik yang tersedia, bila diperlukan 

dapat menambahkan atau menghapus poliklinik yang ada. 

- Jadwal praktek dokter, akan tampil tanggal dan jam praktek dokter. 

Mulai dibuka praktek pukul 07.30 sampai dengan 21.00. Waktu 

menyesuaikan dengan dokter (shift). Administrator dapat memperbarui 

jadwal dokter seperti menambah atau mengurangi jam praktek. 

- Dokter, akan menampilkan nama nama dokter beserta spesialisnya 

sesuai dengan poliklinik yang ada. Administrator dapat memperbarui 

nama atau spesialis dokter bila terjadi kesalahan penulisan juga dapat 

menambah atau menghapus dokter. 

 

3.3 Flowchart  

Flowchart digunakan untuk mempermudah membaca alur atau jalannya 

suatu sistem. Flowchart dari program Aplikasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 

Rumah Sakit UMM dibagi menjadi dua bagian yaitu : flowchart pasien sebagai 

user dan flowchart petugas sebagai administrator. Flowchart Gambar 3.3 dan 3.4 
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Gambar 3.3 Flowchart Pasien 

Pada Gambar 3.3 pasien sebagai user menjalankan aplikasi pendaftaran 

pada smartphone android untuk mendaftar sebagai pasien di rumah sakit UMM. 

Tampil halaman utama, disini terdapat informasi bagi pasien yang belum 

memiliki No. RM dan juga seputar kesehatan. Kemudian pilih poliklinik yang 

akan dituju misal poli umum untuk penyakit umum setelah itu pilih dokter yang 

diinginkan lalu pilih jam praktek dokter. Setelah itu, pasien akan mengisi form 

pendaftaran. Perlu diperhatikan bahwa pasien yang akan mendaftar melalui 

smartphone android memerperlukan No. RM. Jika belum memiliki No. RM atau 

belum pernah daftar ke RS UMM maka pasien disarankan langsung daftar terlebih 

dahulu ke RS UMM guna mendapatkan No. RM. Setelah selesai melakukan 
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proses pendaftaran pilih menu bukti pendaftaran untuk melihat data yang telah 

terdaftar yang kemudian ditunjukan ke Petugas. Flowchart untuk administrator 

 

Gambar 3.4 Flowchart Petugas 

Dijelaskan pada Gambar 3.4 petugas sebagai administrator dimulai dari 

login dengan memasukkan username dan password. Setelah login akan tampil 

beranda. Petugas dapat melihat data pada pasien yang terdaftar, kemudian edit 

poliklinik dan melakukan perubahan jadwal praktek dokter. Petugas disini 

memiliki hak akses untuk memperbarui jadwal praktek dokter. 
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3.4 Desain Interface Pasien 

Desain interface untuk pasien ini menggunakan android. Berikut desain 

beserta penjelasan ringkas dari masing – masing menu. Pada Gambar 3.5 

merupakan tampilan awal aplikasi akan menampilkan halaman utama. 

Halaman ini akan menampilkan poliklinik antara lain poli umum, poli 

anak, poli gigi, poli mata dan poli penyakit dalam. 

 

Gambar 3.5 Desain Halaman Utama 

Pada Gambar 3.6 halaman yang tampil berikutnya setelah memilih poli, 

akan menampilkan halaman pilih dokter. Halaman ini akan menampilkan 

nama – nama dokter sesuai dengan poli yang dipilih. Berikut adalah desain 

untuk halaman utama. 

 

Gambar 3.6 Desain Pilih Dokter 
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Pada Gambar 3.7 akan tampil setelah memilih dokter. Kemudian akan 

tampil jam praktek dokter. Jam praktek dokter menyesuaikan dengan shift 

yang telah ditentukan oleh dokter yaitu jam praktek buka mulai pukul 

07.30 – 21.00 WIB. 

 

 

Gambar 3.7 Desain Pilih Jam Praktek Dokter 

 

Setelah semua proses selesai mulai pilih poliklinik kemudian pilih dokter 

lalu pilih jam praktek dokter, langkah terakhir yaitu melakukan isi formulir 

pendaftaran pasien. Tampilan untuk pendaftaran pada Gambar 3.8 

 

 

Gambar 3.8 Desain Pendaftaran 
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3.5 Desain Interface Petugas 

Desain interface untuk pasien ini menggunakan web. Berikut desain 

beserta penjelasan ringkas dari masing – masing menu. Tampilan awal 

petugas yaitu form login. Karena tidak semua orang dapat hak akses 

sebagai administrator. Maka yang mendapat hak akses hanya petugas saja. 

Tampilan untuk form login pada Gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 Desain Login  

Setelah melakukan login sebagai administrator akan tampil halaman utama 

dengan beberapa menu yaitu lihat pasien, poliklinik, jadwal dokter dan 

logout. Halaman ini akan menampilkan list pasien yang daftar pada hari 

yang sama saat pendaftaran. Gambar 3.10 adalah desain untuk halaman 

utama administrator. 

 

Gambar 3.10 Desain Halaman Utama 
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Pada menu daftar pasien akan tampil semua data pasien yang mendaftar. 

Data pasien meliputi No. RM, nama, tanggal, waktu dan nomor telepon. 

Desain untuk menu lihat pasien pada Gambar 3.11 

 

 

Gambar 3.11 Desain Daftar Pasien 

 

Pada menu lihat pasien akan tampil beberapa data pasien yaitu No. RM, 

nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon dan pekerjaan. 

Desain untuk menu lihat pasien pada Gambar 3.12. 

 

 

Gambar 3.12 Desain Lihat Pasien 

 

Pada Gambar 3.13 untuk menu Poliklinik akan menampilkan macam – 

macam poliklinik yang tersedia.  
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Gambar 3.13 Desain Poliklinik 

Menu berikutnya pada Gambar 3.14 akan menampilkan nama dokter, 

tanggal praktek dan jam praktek. Karena tidak semua dokter jam dan hari 

prakteknya bersamaan maka jadwal menyesuaikan dokter. 

Gambar 3.14 Desain Jadwal Dokter 

Menu terakhir yaitu Dokter. Menu ini akan menampilkan semua nama 

dokter sesuai dengan spesialisnya. Desain untuk menu dokter pada 

Gambar 3.15. 

Gambar 3.15 Desain Dokter 




