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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Analisa Sistem 

Aplikasi Sistem informasi pendaftaran pasien Puskesmas ini digunakan 

untuk membantu dalam memproses data informasi mulai dari proses pendaftaran 

hingga hasil diagnosa. Data pasien Puskesmas merupakan inputan sebagai sumber 

informasi untuk output status pendafataran pasien Puskesmas dan pengumuman-

pengumuman penting yang berhubungan dengan informasi Puskesmas. 

Administrator berperan dalam maintenance dari data-data yang di perlukan sebagai 

input, serta kontrol terhadap proses pendaftaran.  

Analisis  kebutuhan  digunakan  untuk  mengidentifikasi  terhadap  kebutuhan  

sistem. Kebutuhan sistem meliputi analisis kebutuhan user dan analisis kebutuahan 

Data informasi. Sistem akan menampilkan informasi kepada user dengan memproses 

data yang telah tersimpan dalam basisdata. 

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa 

saja yang nantinya dilakukan oleh system . Adapun kebutuhan fungsional pada 

admin yang harus ada pada sistem ini adalah : 

 Form Registrasi Pasien 

 Form Hasil Diagnosa Pasien 

 Laporan Rekaputulasi Hasil Diagnosa 

 Cetak 10 Besar Penyakit. 

 Kelola data ICD 10 (Daftar Nama Penyakit Standar) 

 Kelola data admin 

 

3.2 Gambaran Umum Sistem 

Gambaran umum sistem akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem yang 

akan di buat, Berikut adalah arsitektur dari program yang akan dirancang : 

 



31 
 

Admin

Server

Database

1. Login

2. Manajemen Data Admin

3. Manajemen Data Registrasi

4. Manajemen Diagnosa

5. Cetak 10 Besar Penyakit

1. Verifikasi Login

2. Simpan Data Admin

3. Simpan Data Registrasi

4. Update Input Diagnosa

5. View 10 Besar Penyakit

 

Gambar 1.1 Arsitektur Sistem Informasi Pendaftaran Puskesmas 

 

Admin merupakan aktor yang akan mengolah seluruh data yang digunakan, 

dari gambar diata admin melakukan beberapa aktifitas yaitu: 

1. Login 

Login berfungsi untuk memverifikasi siapa saja yang boleh 

menggunkan hak akses data yang ada pada system dan mengelolanya. 

2. Manajemen Data Admin 

Manajemen data admin berfungsi untuk menyiapkan admin yang 

dapat login, dengan menginput data admin, mengedit data admin, dan 

menghapus data admin. 

3. Manajemen Data Registrasi 

Manajemen data registrasi/pendaftaran berfungsi untuk menginput 

data registrasi, mengedit data registrasi dan menghapus data 

registrasi. 

4. Manajemen Diagnosa 

Manajemen data hasil diagnose berfungsi untuk menginput data hasil 

diagnose terhadap data pendaftar yang berfungsi sebagai filter intuk 

mengklasifikasikan 10 besar penyakit. 

5. Cetak 10 Besar Penyakit 
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Cetak 10 besar penyakit berfungsi untuk menampilkan hasil 

klasifikasi 10 besar penyakit dan melakukan proses print. 

 

3.3 Perancangan Sistem 

Perancangan system akan menjelaskan tentang system yang akan dibuat, 

perangan system teridri dari pembuatan data flow diagram, konteks diagram, diagram 

level 0. 

3.3.1 Data Flowchart Sistem Pendaftaran 

a. Flowchart login admin 

Flowchart admin login berfungsi untuk menjelaskan secara visual 

proses login admin yaitu admin pertamakali diminta untuk melakukan 

input username dan password kemudian akan di validasi oleh system 

jika valid maka sitem akan menampilkan menu utama, jika tidak valid 

maka system akan menampilkan form login kembali. 

Start

Username, 

Password

Validasi Login

Login 

Valid?

Tampilkan Menu Utama 

Aplikasi

End

Yes

No

 

Gambar 3.3 Flowchart Login 
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b. Flowchart Pendaftaran 

Flowchart pendaftaran berfungsi untuk menjelaskan secara visual 

proses pendaftaran yaitu admin menginput data diri pendaftar 

kedalam system kemudian system akan menyimpan data yang di 

inputkan kedalam database. 

 

 

Start

Simpan Data Registrasi

Data Pendaftar

Data Pendaftar 

Tersimpan

End
 

Gambar 3.3 Diagram Registrasi 

c. Flowchart Kelola Data Admin 

Flowchart kelola data admin berfungsi untuk menjelaskan secara 

visual proses imput data admin, edit data admin, dan hapus data 

admin, gambar berikut merupakan flowchart data admin. 



34 
 

Start

Data Admin

Tambah Data Admin Ke 

Dalam Database

Data admin

End

Start

Data Admin

Edit Data Dalam 

Database

Data Admin

End

Start

Data Admin

Hapus Data Admin Dari 

Database

Data Admin

End

 

Gambar 3.3 Flowchart Kelola Data Admin 

a. Flowchart Kelola Data Registrasi Pasien 

Flowchart kelola data Registrasi Pasien berfungsi untuk menjelaskan 

secara visual proses input data Registrasi Pasien, edit data Registrasi 

Pasien, dan hapus data Registrasi Pasien, gambar berikut merupakan 

flowchart data Registrasi Pasien. 

Start

Data Pasien

Tambah Data PasienKe 

Dalam Database

Data Pasien

End

Start

Data Pasien

Edit Data Dalam 

Database

Data Pasien

End

Start

Data Pasien

Hapus Data PasienDari 

Database

Data Pasien

End

 

Gambar 3.3 Flowchart Kelola Data Registrasi Pasien 
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3.3.2 Data Flow Diagram 

1. Konteks Diagram 

Diagram konteks berisi gambaran umum (secara garis besar) sistem 

yang akan dibuat. Secara kalimat, dapat dikatakan bahwa diagram konteks 

ini berisi “siapa saja yang memberi data (dan data apa saja) ke sistem, serta 

kepada siapa saja informasi (dan informasi apa saja) yang harus dihasilkan 

sistem. ”Jadi, yang dibutuhkan adalah : 

(1) Siapa saja pihak yang akan memberikan data ke sistem,  

(2) Data apa saja yang diberikannya ke sistem,  

(3) kepada siapa sistem harus memberi informasi atau laporan, dan 

(4) apa saja isi/ jenis laporan yang harus dihasilkan sistem. 

Kata “Siapa” di atas dilambangkan dengan kotak persegi (disebut dengan 

terminator), dan kata “apa” di atas dilambangkan dengan aliran data (disebut 

dengan data flow), dan kata “sistem” dilambangkan dengan lingkaran 

(disebut dengan process). 

hasil diagnosa

10 besar penyakit

registrasi

hasil verfikasi login

hasil diagnosa

registrasi

login

1

SISTEM PENDAFTARAN PASIEN 

PUSKESMAS

ADMIN

 

Gambar 3.3 Diagram Konteks 

2. Data Flow Digram Level 0 

           Tujuan dari diagram nol adalah untuk “memperinci” sebuah sistem 

menjadi “proses-proses” yang harus dilakukan ‘orang dalam.’ Atau jika 

dibuat dalam kalimat adalah : “Apa saja proses yang harus dilakukan agar 
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mencapai sistem tersebut ?.” Jadi, diagram ini adalah kelanjutan dari diagram 

konteks, yang “memperbanyak lingkaran,” sedangkan untuk (jumlah dan isi) 

terminator serta (jumlah dan isi) data flow dari dan ke terminator tersebut 

harus tetap. 

 

hasil diagnosa

registrasi

registrasi

hasil diagnosa
hasil diagnosa

hasil diagnosa

10 besar penyakit

registrasi

hasil verfikasi login

hasil diagnosa

registrasi

admin

admin

login

ADMIN

1

login

2

manajemen 

data 

pendaftar

3

input hasil 

diagnosa

4

klasifikasi 

10 besar 

penyakit

tabel_admin

tabel_pendaftar

tbl_hasil_diagnosa

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 0 

 

3. Data Flow Digram Level 1 

           Tujuan dari diagram level 1 adalah untuk “memperinci” sebuah sistem 

menjadi “proses-proses” yang harus dilakukan ‘orang dalam.’ Atau jika 

dibuat dalam kalimat adalah : “Apa saja proses yang harus dilakukan agar 

mencapai sistem tersebut ?.” Jadi, diagram ini adalah kelanjutan dari diagram 

konteks, yang “memperbanyak lingkaran,” sedangkan untuk (jumlah dan isi) 
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terminator serta (jumlah dan isi) data flow dari dan ke terminator tersebut 

harus tetap. 

 

hasil diagnosa

registrasi

registrasi

hasil diagnosa
hasil diagnosa

hasil diagnosa

10 besar penyakit

registrasi

hasil verfikasi login

hasil diagnosa

registrasi

admin

admin

login

ADMIN

1

login

2

manajemen 

data 

pendaftar

3

input hasil 

diagnosa

4

klasifikasi 

10 besar 

penyakit

tabel_admin

tabel_pendaftar

tbl_hasil_diagnosa

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 0 

 

4. Data Flow Digram Level 2 

           Tujuan dari diagram level 2 adalah untuk “memperinci” sebuah sistem 

menjadi “proses-proses” yang ada pada level 1. Jadi, diagram ini adalah 

kelanjutan dari diagram level 1, yang “memperbanyak lingkaran,”  beberapa 

lingkaran yang ada pada level 1 pada kasus ini yang perlu di buatkan proses 

diagram level 1 adalah proses manajemen data pendaftar yang di pecah 

menjadi 4 proses yaitu proses tambah data pendaftar,  ubah data pendaftar, 

hapus data pendaftar, dan tampilkan data pendaftar. Berikut merupakan 
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gambar data flow diagram level 2 proses manajemen data pendaftar: 

 

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Manajemen data pendaftar 

 

3.3.3 Perancangan Database 

Perancangan data pada aplikasi ini digambarkan dengan ER-Diagram 

(Entity Relation Diagram). ER-Diagram adalah sebuah diagram yang 

menggambarkan hubungan/relasi antar Entitas (entity), dan setiap Entity terdiri 

atas satu atau lebih Attribut yang mempresentasikan seluruh kondisi atau fakta 

dari “Dunia Nyata” yang ditinjau. (Winarko 2006) 

ER-Diagram juga didefinisikan suatu diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan sistem database yang digunakan. ER-Diagram terdiri dari tabel, 

view, dan relasi. 

ERD digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entity dengan 

database dan objek–objek (himpunan entitas) apa saja yang ingin dilibatkan dalam 

sebuah basis data dan bagaimana hubungan yang terjadi diantara objek-objek 

tersebut. 

ERD yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi 

yang masing-masing dilengkapi dengan beberapa atribut yang mempersentasikan 

seluruh fakta yang ditinjau dari keadaan yang nyata. Sehingga dapat digambarkan 

secara lebih sistematis dengan menggunakan ERD. 

[registrasi]

pendaftar

pendaftar

pendaftarpendaftar

[registrasi] [registrasi]

[registrasi]

ADMIN tabel_pendaftar

1.2.1

Insert

1.2.2

Update

1.2.3

Delete

1.2.4

View
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Gambar 3.15  Entity Relationship Diagram (Conseptual Data Model) 

 

 

Gambar 3.15  Entity Relationship Diagram (Phisical Data Model) 

 

Pembuatan rancangan database program melalui Data Flow Diagram dan 

Entity Relationship Diagram dapat dibuat tabel-tabel database yang akan dikelola 

dan digunakan untuk menjalankan aplikasi. Aplikasi database yang digunakan dalam 

Tugas Akhir ini adalah MySQL, file databasenya “Puskesmas_db”. Berikut ini 

nama-nama tabel yang digunakan beserta field-field yang terdapat pada masing-

masing tabel. 
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id_admin
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password
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date
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1. Tabel admin, ini berfungsi untuk menyimpan data admin 

Tabel 3.6  Database Tabel Admin 

Name Code Data Type Length 

id_admin ID_ADMIN int  

username USERNAME varchar(60) 60 

password PASSWORD varchar(60) 60 

no_rm NO_RM varchar(60) 60 

alamat ALAMAT varchar(100) 100 

telp TELP varchar(13) 13 

email EMAIL varchar(60) 60 

tgl_login TGL_LOGIN date  

 

2. Tabel pendaftar, Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pendaftar. 

Tabel 3.4 Database Tabel pendaftar 

Name Code Data Type Length 

id_pendaftar ID_PENDAFTAR int  

no_rm NO_RM varchar(60) 60 

nama NAMA varchar(60) 60 

alamat ALAMAT varchar(100) 100 

kelurahan KELURAHAN varchar(30) 30 

kecamatan KECAMATAN varchar(30) 30 

kabupaten KABUPATEN varchar(30) 30 

provinsi PROVINSI varchar(30) 30 

telp TELP varchar(13) 13 

tgl_lahir TGL_LAHIR date  

jenis_kelamin JENIS_KELAMIN varchar(20) 20 

agama AGAMA varchar(30) 30 

 

3. Tabel hasil diagnosa, Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data hasil 

diagnosa. 
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Tabel 3.4 Database Tabel hasil diagnosa 

Name Code Data Type Length 

id_hasil_diagnosa ID_HASIL_DIAGNOSA int  

id_pendaftar ID_PENDAFTAR int  

tgl_diagnosa TGL_DIAGNOSA date  

poli POLI varchar(30) 30 

hasil_diagnosa HASIL_DIAGNOSA varchar(90) 90 

Name Code Data Type Length 

id_hasil_diagnosa ID_HASIL_DIAGNOSA int  

 

3.4 Desain Antarmuka 

Rancangan menu dibuat sebagai media perantara user dengan aplikasi. 

Desain struktur menu ini hanya dijelaskan secara garis besar dan umum. Menu- 

menu ini yang nantinya diaplikasikan sebagai tampilan pada halaman web. Fasilitas 

dan struktur menu ini terdiri dari: 

3.3.1 Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman yang tampil pertama kali. Pada bagian 

header terdapat link-link menuju halaman umum yang bisa diakses oleh admin. 

1. Form login sistem pasien Puskesmas 

Form login meruakan halaman awal yang akan di buka untuk autentikasi hak 

akses pengguna, yang akan memberikan keamanan terhadap data yang akan di ubah, 

hak akses data di bagi menjadi tiga aktor yaitu admin. 
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LOGIN

Selamat Datagn

Username

Password

PUSKESMAS REGISTRASI SISTEM

 

Gambar 3.16 Form Login 

 

2. Halaman Utama Admin 

Halaman Utama Admin Merupakan halaman yang akan menampilkan menu 

utama admin setelah melalui proses login: 

RGISTRASI

PUSKESMAS REGISTRASI SISTEM

HASIL DIAGNONSA KLASIFIKASI

Selamat Datagn

HOME ADMIN LOGOUT

 

Gambar 3.17 Menu Utama Admin 

3. Halaman Manajemen Admin 

Halaman rancangan manajemen admin merupakan halaman yang berfungsi 



43 
 

untuk mengolah data admin, terdapat tombol tambah data admin, edit data admin, 

dan delete data admin: 

Tambah Admin

Selamat Datagn

Nama ADMIN TELP AKSI

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

PUSKESMAS REGISTRASI SISTEM

 

Gambar 3.20  Rancangan Halaman Manajemen admin 

 

4. Halaman Manajemen Pendaftar 

Halaman rancangan manajemen mahasiswa merupakan halaman yang berfungsi 

untuk mengolah data Pendaftar, terdapat tombol tambah data Pendaftar, edit data 

Pendaftar, dan delete data Pendaftar: 
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Tambah Pendaftar

Selamat Datagn

No. RM Nama AKSI

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

PUSKESMAS REGISTRASI SISTEM

 

Gambar 3.21  Rancangan Halaman Manajemen Pendaftar 

5. Halaman Input Hasil Diagnosa 

Halaman rancangan manajemen pengumuman merupakan halaman yang berfungsi 

untuk mengolah data Hasil Diagnosa, terdapat tombol tambah data Hasil Diagnosa, 

edit data Hasil Diagnosa, dan delete data Hasil Diagnosa: 
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Tambah Hasi Diagnosa

Selamat Datagn

No. RM Hasil Diagnosa AKSI

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

Edit Del

PUSKESMAS REGISTRASI SISTEM

 

Gambar 3.22  Rancangan Halaman Manajemen Hasil Diagnosa 

6. Halaman 10 Besa Penyakit 

Halaman nilai merupakan halaman yang akan menjelaskan tentang 10 besar 

penyakit pada setiap kelurahan, terdapat combo box yang berfungsi untuk memilih 

kelurahan yang datanya akan di tampilkan, berikut merupakan tampilan halaman 10 

besar penyakit: 
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Selamat Datagn

10

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

No.

PUSKESMAS REGISTRASI SISTEM

10

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Nama Penyakit

VIEW KLASIFIKASIPilih Kelurahan

Gambar 3.23  Rancangan Halaman 10 Besar Penyakit 
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