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Abstract

A medical officer of health service makes medical records
and reports the medical records that should be reported in the government
hospitals or local health department. Writing medical records is required
with a standard ICD 10 (International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems revised 10).With these problems exist, this
study builds medical records system based on web. The system is expected
to accelerate the writing of medical records. Reporting to medical officers
and health department becomes quick because a medical officer reports
the medical records of patients through the system, and the health
department can print out reports of medical records through the system,
in addition the medical officer can interact with the community by giving
announcements and comments related to medical services.
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1. Pendahuluan

Seorang petugas medis dalam melakukan pelayanan kesehatan wajib
membuat pencatatan medis dan harus melaporkan catatan medis tersebut pada rumah
sakit pemerintah atau Dinas Kesehatan setempat. Penulisan catatan medis diwajibkan
menggunakan standart ICD 10 (International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems revisi ke 10) dimana dalam penulisannya sangat
rumit karena menggunakan kode-kode tertentu yang memuat banyak nama penyakit
dan nama obat sehingga membuat petugas medis kewalahan dalam menjalankan
tugasnya. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu dibangun sistem
pencatatan medis berbasis web menggunakan pemrograman ASP.NET dan basis
data Microsoft SQL Server 2008.

Sistem yang dibangun diharapkan mampu mempercepat penulisan catatan
medis dalam hal pelaporan antara petugas medis dan Dinas Kesehatan karena petugas
medis dapat melaporkan catatan medis pasien melalui sistem dan Dinas Kesehatan
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dapat mencetak laporan catatan medis melalui sistem tersebut, selain itu petugas
medis dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan cara memberi pengumuman
dan komentar yang berhubungan dengan pelayanan medis. Dengan dibangunnya
sistem informasi pencatatan medis berbasis web, petugas medis terbantu baik dalam
pencatatan medis, pelaporan catatan medis dan komunikasi dengan masyarakat
luas.

2. Kajian Pustaka

ICD 10 (International Statistical Classification of  Diseases and Related
Health Problems revisi ke 10) merupakan klasifikasi statistik terdiri dari sejumlah
kode alfanumerik yang satu sama lain berbeda (mutually exclusive) menurut kategori,
yang menggambarkan konsep seluruh penyakit [3]. Di Indonesia, ICD 10 digunakan
sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 377/
Menkes/SK/III/2007 tentang Standart Profesi Perekam Medis dan Informasi
Kesehatan yaitu klasifikasi dan kodefikasi penyakit masalah-masalah yang berkaitan
dengan kesehatan dan tindakan medis. Klasifikasi terstruktur secara hierarki dengan
bab, kategori dan karakter spesifik untuk setiap penyakit/kondisi yang mana klasifikasi
mencakup panduan yang berisi rule yang spesifik untuk menggunakannya. Klasifikasi
merupakan suatu sistem dari pengelompokkan penyakit, cedera, keadaan dan
prosedur-prosedur yang ditentukan menurut kriteria yang telah ditetapkan.
Penggunaan klasifikasi dimaksudkan agar data penyakit/cedera/kondisi mudah
disimpan, digunakan kembali dan dianalisis, serta dapat dibandingkan antar rumah
sakit, propinsi dan negara untuk kurun waktu yang sama atau berbeda. International
Classification of Diseases yang dikembangkan didasarkan pada prinsip kepraktisan,
untuk tujuan epidemiologi dan statistik penyakit yang diklasifikasi sebagai berikut[3]:
penyakit-penyakit endemik, penyakit-penyakit umum, penyakit-penyakit menurut
letak organ, penyakit-penyakit yang berkembang dan cedera.

Framework .NET adalah lingkungan untuk membangun, deploying/
menyebarkan dan menjalankan services web dan aplikasi lainnya [4]. Framework
.NET menyediakan semua tools dan teknologi yang diperlukan untuk membangun
aplikasi terdistribusi. Sehingga dengan menggunakan  kerangka kerja ini bahasa
pemrograman yang ada di dalam teknologi .NET dapat saling berkomunikasi.
Framework .NET terdiri dari dua buah komponen utama, yaitu Common Language
Runtime (CLR) dan .NET Framework Class Library (FCL) atau kadang juga
disebut dengan Base Class Library (BCL).

Common Language Runtime adalah pondasi utama dari Framework .NET.
CLR merupakan komponen yang bertanggung jawab terhadap berbagai macam hal
[4]. Dengan adanya fungsi CLR, maka aplikasi berbasis .NET biasa juga   disebut
dengan managed code, sedangkan  aplikasi di luar itu biasa disebut  dengan  un-
managed code. CLR akan melakukan kompilasi kode-kode aplikasi kita menjadi
bahasa assembly MSIL (Microsoft Intermediate Language). Proses kompilasi
ini sendiri dilakukan oleh komponen yang bernama Just In Time (JIT). JIT hanya
akan mengkompilasi  metode-metode yang memang digunakan dalam aplikasi, dan
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hasil kompilasi ini sendiri disembunyikan (cache) di dalam mesin dan akan dikompilasi
kembali jika memang ada perubahan pada kode aplikasi.

.NET Framework Class Library atau sering juga disebut Base Case Library
(BCL) adalah koleksi dari reusable types yang sangat terintegrasi secara melekat
dengan CLR. Class library bersifat berorientasi terhadap objek yang akan
menyediakan types dari fungsi-fungsi managed code. Hal ini tidak hanya berpengaruh
kepada kemudahan dalam hal penggunaan, tetapi juga dapat mengurangi waktu
yang diperlukan pada saat eksekusi. Dengan sifat tersebut, maka komponen pihak
ketiga akan dengan mudah diaplikasikan ke dalam aplikasi yang dibuat. Gambar 1
menjelaskan tentang arsitektur Framework .NET.

 

Gambar 1 Arsitektur Framework .NET

ASP.NET adalah kumpulan teknologi dalam Framework .NET untuk
membangun aplikasi web dan XML Web Services. Halaman ASP.NET dijalankan
di server kemudian akan dibuat halaman markup (penanda) seperti HTML
(Hypertext Markup Language), WML (Wireless Markup Language), atau XML
(Extensible Markup Language) yang akan dikirim ke browser dekstop atau mobile.
Halaman HTML yang dikembalikan dapat juga secara opsional berisi kode script
client-side/sisi-client yang akan secara langsung diterjemahkan oleh browser [5].
ASP.NET mempunyai beberapa keuntungan, yaitu source code aman, didukung
banyak bahasa pemrograman, kemampuan lebih baik, pengendali terprogram, event
driven, deployment dengan mudah, autentikasi pengguna, arsitektur postback.
Microsoft SQL Server 2008 adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional
(RDBMS) produk Microsoft. Bahasa kueri utamanya adalah TransactSQL yang
merupakan implementasi dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan oleh
Microsoft dan Sybase. Microsoft SQL Server dan Sybase/ASE dapat
berkomunikasi lewat jaringan dengan menggunakan protokol TDS (Tabular Data
Stream). Selain itu Microsoft SQL Server juga mendukung ODBC (Open Database
Connectivity), dan mempunyai driver JDBC untuk bahasa pemrograman  Java.

3. Metode Penelitian

Dalam perancangan sistem digunakan Unified Modelling Language (UML).
Perancangan dimulai dengan membuat sebuah alur dari model perangkat lunak yang
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sesuai dengan alur pembuatan aplikasi. Setelah membuat alur atau use case tersebut,
maka langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi yang sesuai dengan use case
yang telah dibuat. Gambar 2 menggambarkan use case pencatatan medis.

 

P a s ie n

Me n g elo la  U s e r

R eg is t ra s i P a s ie n

In p u t K u n ju n g an

Di na s  K e s eh a ta n

Ad m i n i st ra s i

Pe n ca ta ta n  Me d is  P a s ie n

K o m e n t ar

Pe n g u m u m a n

M en a m p ilka n  R e p o rt

D o kte r

In pu t Pe m b aya ra n P a s ie n

Gambar 2 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara actor dengan proses
atau sistem yang dibuat. Dalam use case diagram digambarkan terdapat empat
pengguna yaitu administrasi, dokter, pasien dan dinas kesehatan. Administrasi adalah
seorang yang bertugas memasukkan data pasien, dokter adalah petugas medis yang
memberi layanan kesehatan pada masyarakat yang nantinya akan mencatat setiap
kegiatan pelayanan kesehatan, pasien adalah seseorang yang diberi pelayanan medis
oleh dokter atau petugas medis, dinas kesehatan adalah badan pemerintahan yang
mengawasi petugas medis. Pada Gambar 2 terdapat delapan use case yang dapat
diakses oleh empat aktor. Jika seorang pengguna masuk sebagai administrasi maka
dia dapat mengelola user, registrasi pasien, input kunjungan, pengumuman,
menampilkan report, komentar. Untuk dokter, di sistem tersebut dapat masuk  ke
dalam  komentar, pencatatan medis pasien, input pembayaran pasien, menampilkan
report dan pengumuman. Sedangkan bagi Dinas Kesehatan dapat masuk ke dalam
pengumuman, penampilan report dan komentar. Sedangkan pasien di dalam sistem
dapat melakukan registrasi pasien, pengumuman, dan komentar.

Di dalam activity diagram pelayanan pasien terdapat beberapa aktifitas
yang dilakukan oleh pasien, administrasi dan dokter. Gambar 3 menggambarkan
tentang activity pelayanan medis yang dilakukan oleh administrasi, dokter dan pasien.
dimulai dengan pasien datang ke administrasi untuk melakukan input kunjungan,
kemudian pasien ditanya oleh administrasi bahwa pasien tersebut adalah pasien lama
atau tidak, jika pasien menjawab tidak berarti pasien tersebut berstatus pasien baru,
sehingga harus melakukan registrasi pasien oleh administrasi dengan bertanya pada
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pasien guna mengisi data pasien baru, namun jika pasien menjawab ya berarti status
pasien tersebut lama dan langsung masuk ke dalam daftar tunggu pasien. Setelah
masuk dalam antrian, maka pasien akan mendapatkan pelayanan medis oleh dokter,
selanjutnya dokter melakukan pencatatan medis pasien, kemudian pasien akan
mendapatkan tagihan layanan dan obat/resep. Setelah pasien membayar tagihan,
dokter akan melakukan input pembayaran lalu pasien akan mendapatkan obat/
resep dan kwitansi bukti pembayaran. Kemudian bila ada pasien yang masuk dalam
daftar tunggu pasien tetapi saat dipanggil tidak ada berarti pasien tersebut dianggap
batal. Activity diagram menampilkan report oleh administrasi, dokter dan Dinas
Kesehatan. Dimulai dengan administrasi, dokter dan DinKes masuk kedalam sistem
lalu memilih report untuk menampilkan report.

 

Se le sa i

Mu la i In pu t 
Ku njun g an

R e gis tras i  
Pa s ien

Pa s ie n La ma ?
t id ak

d a ft ar pa s i en  
tu ng g u
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Med is  Pas ie n
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In pu t Pe mb ayara n  
Pa s ienKw it an s i da n Ob a t / Re se p

T a giha n L ayan an  d a n Ob at  / Re se p

Do k te rA d m in i stra siP as ie n

Gambar 3 Activity Diagram Pelayanan Medis

 

Mulai

Selesai

Menampilkan 
Report

SistemAdministrasi, Dinkes, Dokter

Gambar 4 Activity Diagram Menampilkan Report

Gambar 5 menjelaskan sequence diagram untuk pencatatan medis. Dimulai
dari dokter membuka home page yang di dalamnya terdapat menu login dengan
cara memasukkan user name dan password, pada saat user name dan password
yang dimasukkan benar maka sistem memperbolehkan masuk ke dalam page
diagnosa, namun apabila user name atau password salah maka akan tetap dalam
home page dan terdapat pesan gagal login. Setelah berhasil masuk ke dalam page
diagnosa pilih tanggal dan status kunjungan dan cari, setelah itu masih di page diagnosa
akan muncul kode pasien, nama, kunjungan terakhir dan status, kemudian pilih pasien
yang akan diperiksa, selanjutnya keluar data pasien yang dipilih, lalu  dokter dapat
memasukkan tindak lanjut, biaya, keluhan, status kunjungan, diagnosa, obat, setelah
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itu simpan dan akan keluar pesan data tersimpan, kemudian dari page diagnosa
dapat melakukan logout dan masuk ke dalam home page kemudian menutup
browser, atau dari page diagnosa langsung menutup browser.

 

 : D o k te r H o m e  P a g e  :  L o gi n P a ge  D ia g n o s a  : T a m p il  P a s i e n  : In p u t  D i ag n o s a

1 :  M e m b u k a  B r o w s e r

2 : M e m a s u k k a n  U s e r n am e  d a n  P a s s w o rd

3:  L o gi n  B e rh a s i l

4 : G a g a l  L o g in

1 2 : L o g ou t

1 3 :  M en u tu p  B r o w s e r

1 4 : M e n u t u p  B ro w s er

5 : P e sa n  G a g al  L o g i n

6 : P i l ih  T a n g g a l  d a n  S ta tu s  K u n ju n g a n

7 : m en a m pi l ka n  d a ta  p a s ie n

8 :  P i l ih  P a s ie n

9 : A d d

1 0 : E di t

1 1 : P es a n  D a ta  T e rs im p an

Gambar 5 Sequence Diagram Pencatatan Medis

Kode Program 1 digunakan untuk menampilkan daftar obat yang ada di basis
data, ke halaman web. Pada baris ketiga dan keempat, potongan kode tersebut
merupakan tag ASP.NET untuk membuat kontrol CheckBoxList.

Kode Program 1 Menampilkan Daftar Obat

1 <asp:Panel ID=”Panel3" runat=”server”
2 ScrollBars=”Vertical” CssClass=”panel”>
3 <asp:CheckBoxList ID=”obatCheckList” runat=”server”>
4 </asp:CheckBoxList>
4 </asp:Panel>

Kontrol CheckBoxList merupakan List yang memiliki elemen yang berbentuk
CheckBox. Pengguna dapat memilih lebih dari satu elemen. Data yang terikat pada
kontrol tersebut dijelaskan pada Kode Program 2.

Kode Program 2 Mengambil Daftar Obat

1 private void LoadObat()
2 {
3 this.obatCheckList.DataSource = context.Obats;
4 this.obatCheckList.DataValueField = “KodeObat”;
5 this.obatCheckList.DataTextField = “Nama”;
6 this.obatCheckList.DataBind();
7 }

Gambar 6 menunjukan tampilan pada aplikasi web saat dokter melakukan
pencatatan medis. Setelah memilih dan memeriksa pasien, dokter dapat menuliskan
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tindakan pertama pada pasien, memilih diagnosa dan obat sesuai dengan penyakit
pasien.

 

Gambar 6 Page Diagnosa Pencatatan Medis

Fungsi LoadObat dipanggil pertama kali ketika halaman diagnosa dimuat.
Baris ke tiga berfungsi untuk mengambil koleksi obat yang ada di basis data.
Kemudian hasilnya disimpan pada property DataSource pada kontrol obat
CheckList yang merupakan kontrol CheckBoxList. Baris keempat berfungsi untuk
mengatur value untuk tiap elemen, dalam hal ini field KodeObat digunakan sebagai
value. Kemudian pada baris kelima, field nama digunakan sebagai tulisan yang
muncul untuk tiap elemen pada kontrol obatCheckList. Yang terakhir adalah perintah
pada baris keenam, yang berfungsi untuk mengikat data yang disimpan pada property
DataSource.

Kode Program 3 Menampilkan Daftar Penyakit

1 <asp:Panel ID=”Panel2" runat=”server”
2 ScrollBars=”Vertical” CssClass=”panel”>
3 <asp:CheckBoxList ID=”penyakitCheckList”
runat=”server”>
4 </asp:CheckBoxList>
5 </asp:Panel>

Kode Program 3 memiliki penjelasan yang sama dengan Kode Program 1,
hanya saja data yang ditampilkan adalah daftar penyakit. Dan proses pengikatan
data dapat dilihat pada Kode Program 4 dimana data yang diikatkan adalah daftar
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penyakit.

Kode Program 4 Mengambil Daftar Penyakit

1 private void LoadPenyakit()
2 {
3 this.penyakitCheckList.DataSource = context.Penyakits;
4 this.penyakitCheckList.DataValueField = “KodePenyakit”;
5 this.penyakitCheckList.DataTextField = “NamaPenyakit”;
6 this.penyakitCheckList.DataBind();
7 }

Kode Program 5 berfungsi untuk menyimpan hasil diagnosa yang telah ditulis
oleh dokter. Baris pertama merupakan proses untuk mengambil data kunjungan
terakhir yang berstatus antri, yang dimiliki oleh seorang pasien. Kemudian pada
baris ketiga, jika data tersebut ada maka dilakukan proses penyimpanan. Jika tidak
ada, berarti pasien tersebut belum melakukan pendaftaran antrian pasien. Baris ke
lima sampai dengan sembilan merupakan perintah untuk mengambil data kunjungan
berdasarkan kode kunjungan yang diperoleh dari hasil pengambilan data kunjungan
terakhir. Kemudian untuk memperbaharui data obat dan penyakit, terlebih dahulu
dibersihkan data penyakit (tabel kunjungan diagnosis) dan data obat (tabel kunjungan
obat) yang merupakan detail dari data diagnosa (kunjungan). Baru kemudian data
yang dimasukkan oleh dokter disimpan sebagai detail data yang baru.

Kode Program 5 Menyimpan Hasil Diagnosa

1 Kunjungan latest = PasienUtil.GetLatestKunjungan
2 (pasien, StatusKunjungan.Antri);
3 if (latest != null)
4 {
5 Kunjungan k = (
6 from kj in context.Kunjungans
7 where kj.Kode == latest.Kode
8 select kj)
9 .SingleOrDefault();
10 IsiDariFields(ref k);
11 context.ExecuteCommand(
12 “DELETE FROM KunjunganDiagnosis WHERE
KodeKunjungan={0}”,
13 k.Kode);
14 k.KunjunganDiagnosis.Clear();
15 k.KunjunganDiagnosis.AddRange(
16 GetSelectedPenyakit(k.Kode));
17
18 context.ExecuteCommand(
19 “DELETE FROM KunjunganObat WHERE KodeKunjungan={0}”,
20 k.Kode);
21 k.KunjunganObats.Clear();
22 k.KunjunganObats.AddRange(GetSelectedObat(k.Kode));
23
24 context.SubmitChanges()
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Gambar 7 menjelaskan sequence diagram untuk menampilkan report. Pada
bagian tampilan report, administrasi, dokter dan dinkes harus login terlebih dahulu.
Dimulai dari administrasi, dokter, DinKes membuka browser, masuk dalam home
page yang di dalamnya terdapat menu login dengan memasukkan user name dan
password, apabila login berhasil administrasi masuk ke page kunjungan, dokter
masuk ke page diagnosa dan DinKes masuk ke page report, tetapi apabila salah
dalam memasukkan user name dan password akan tetap berada di home page
dan muncul pesan gagal login, setelah masuk page kunjungan (administrasi), page
diagnosa (dokter), dan page report (DinKes) administrasi dan dokter dapat pilih
report lalu masuk ke dalam page report. Dalam page report terdapat dua pilihan
yaitu report pasien dan history penyakit, saat aktor pilih report pasien maka dalam
page report tertampil report data pasien, jika aktor pilih history penyakit akan
muncul pilihan nama pasien yang akan dilihat history penyakitnya, setelah pilih nama
pasien muncul history penyakit pasien tersebut dan dapat mencetak report.
Kemudian administrasi, dokter dan DinKes  dapat logout dari page report dan
masuk ke home page, setelah itu aktor dapat menutup browser, tetapi bisa juga
dari page report administrasi, dokter dan DinKes menutup browser tanpa logout
terlebih dahulu.

 

 : Adm inistr asi, 
Dokter , Dinkes

Ho me Pag e
 : Login

P age 
Kun junga n

P age  Dia gno sa Pag e Rep ort

 : T am pil Repo rt  : Tam pil Histo ry P en ya kit

1: Me mbu ka Browse r

2 : Mema sukkan  User  Na me  dan Pas sword

6 : Ga gal L ogin

7: P esan  Logi n Gaga l

20 : Menut up Browse r

12 : Pi lih His tory Pe nyakit

19 : Logo ut

21: Men utup B ro ws er

10: P il ih Repo rt Pas ien

11: Men am pilkan Rep ort P asie n

13 : Menam pilkan  Pil ih an Nam a P asie n

14: P i lih Nam a

1 5: View

16: Me nam pilkan  His tory Pe nyakit

4: L ogin  B er has il  ( aktor  dokter )

9 : Pi lih  Re por t

5 : Log in Be rha si l (akto r dinke s)

3 : Logi n Be rha sil  (akto r adm inis tr asi)

8 : Pi l ih  Re por t

17: Ceta k  Repor t

18: 

Gambar 7 Sequence Diagram Menampilkan Report

Gambar 8 merupakan tampilan untuk DinKes, admin dan dokter memilih
menu report pasien untuk melihat pasien yang telah terdaftar. Pengguna juga dapat
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mencetak atau menyimpan report dalam bentuk .pdf.

Gambar 8 Page Report Menampilkan Report Daftar Pasien

Gambar 9 merupakan tampilan saat pengguna memilih menu history penyakit.
Terdapat report yang berisikan history penyakit pasien setelah melakukan
pemeriksaan oleh dokter.

Gambar 9 Page Report : Menampilkan Report History Penyakit

Kode Program 6 digunakan untuk menampilkan report daftar pasien. Baris
keempat sampai dengan baris12 berfungsi untuk membuat tag header pada table.
Pada baris 16 sampai dengan baris 52 merupakan baris perintah untuk membuat
kontrol Repeater. Kontrol Repeater merupakan kontrol pada ASP.NET yang berguna
untuk menampilkan koleksi data dengan format yang seragam, misalnya baris pada
table. Pada baris ke 20, ditampilkan KodePasien menggunakan perintah DataBinder
sampai pada baris ke 23, 26 dan seterusnya.

Kode Program 6 Menampilkan Report Daftar Pasien
1 <table class=”simple-table”>
2 <thead>
3 <tr>
4 <th>Kode<br />Pasien</th>
5 <th>No. KTP</th>
6 <th>Nama KK</th>
7 <th>Nama</th>
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8 <th>Tgl.Lahir</th>
9 <th>Jenis<br />Kelamin</th>
10 <th>Pekerjaan</th>
11 <th>Alamat</th>
12 <th>Dusun</th>
13 </tr>
14 </thead>
15 <tbody>
16 <asp:Repeater ID=”pasienRepeater” runat=”server”>
17 <ItemTemplate>
18 <tr>
19 <td>
20 <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,
“KodePasien”)%>
21 </td>
22 <td>
23 <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, “NoKTP”)%>
24 </td>
25 <td>
26 <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, “NamaKK”)%>
27 </td>
28 <td>
29 <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, “Nama”)%>
30 </td>
31 <td>
32<%# ((DateTime) DataBinder.Eval(Container.DataItem,
“TanggalLahir”))
33 .ToString(GlobalUtil.TanggalSajaString)%>
34 </td>
35 <td>
36 <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,
“JenisKelamin”)%>
37 </td>
38 <td>
39 <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,
“KodePekerjaan”)%>
40 </td>
41 <td>
42 <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, “Alamat”)%>
43 </td>
44 <td>
45 <%# (DataBinder.Eval(Container.DataItem, “Dusun”)
46 as RekamMedikLibrary.Dusun) == null?
47 string.Empty : (DataBinder.Eval(Container.DataItem,
“Dusun”)
48 as RekamMedikLibrary.Dusun).NamaDusun%>
49 </td>
50 </tr>
51 </ItemTemplate>
52 </asp:Repeater>
53 </tbody>
54 </table>
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4. Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan pengujian perangkat lunak, akan digunakan metode black-
box yang memfokuskan pada keperluan fungsional dari perangkat lunak. Uji coba
black-box memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk membuat himpunan
kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program.
Tujuan dari pengujian ini adalah membuktikan bahwa hasil output sesuai seperti
yang diharapkan. Pada pengujian sistem berdasarkan responden, perangkat lunak
diujicobakan kepada administrasi, petugas medis, DinKes dan pasien di desa Damit
Pulau Kalimantan. Setelah melakukan percobaan terhadap sistem, responden
diperkenankan mengisi kuisioner pada setiap kali pengujian, kemudian hasil kuisioner
tersebut dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dan tingkat efektifitas sistem. Tabel
1 menunjukkan hasil akhir kuisioner, bahwa sistem informasi pencatatan medis
berbasis web mudah dioperasikan dan menarik, sehingga membantu administrasi
dalam bekerja terutama dalam memasukkan data pasien menjadi lebih cepat

Tabel 1 Hasil Pengujian Administrasi

Keterangan Hasil Responden 

Kategori : User Friendly 

1. Kemudahan Tampilan menyatakan mudah 

2. Tampilan menu untuk 
pengoperasian cukup mudah 

3. Tampilan menu untuk olah 
data menyatakan mudah 

4. Penggunaan tombol eksekusi menyatakan sesuai 

 

Tabel 2 Hasil Pengujian Petugas Medis

Keterangan Hasil Responden 

Kategori : User Friendly 

1. Kemudahan Tampilan menyatakan mudah 

2. Tampilan menu untuk 
pengoperasian cukup mudah 

3. Tampilan menu untuk olah 
data menyatakan mudah 

4. Penggunaan tombol eksekusi menyatakan sesuai 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa sistem informasi pencatatan medis berbasis web
mudah dioperasikan dan menarik, sehingga membantu petugas medis dalam bekerja
terutama membuat pencatatan medis pasien yang lebih cepat, tepat dan efisien.

Dengan hasil seperti Tabel 3, bahwa sistem informasi pencatatan medis
berbasis web mudah dioperasikan dan menarik, sehingga membantu DinKes dalam
mendapatkan laporan pencatatan medis dari petugas medisnya yang lebih cepat
dari sebelumnya.

Tabel 3 Hasil Pengujian Dinkes

Keterangan Hasil Responden 

Kategori : User Friendly 

1. Kemudahan Tampilan menyatakan mudah 

2. Tampilan menu untuk 
pengoperasian          cukup mudah 

3. Penggunaan tombol eksekusi menyatakan sesuai 

 

Dari hasil Tabel 4 dapat dilihat bahwa sistem informasi pencatatan medis
berbasis web mudah dioperasikan dan menarik, sehingga membantu pasien atau
masyarakat mendapatkan informasi, dan dapat berkonsultasi dengan petugas medis.

Tabel 4 Hasil Pengujian Pasien

Keterangan Hasil Responden 

Kategori : User Friendly 

1. Kemudahan Tampilan menyatakan mudah 

2. Tampilan menu untuk 
pengoperasian cukup mudah 

3. Penggunaan tombol eksekusi menyatakan sesuai 

 

5. Simpulan

Perancangan sistem pencatatan medis berbasis web dapat diwujudkan dengan
menggunakan ASP.NET dan basisdata Microsoft SQL Server 2008. Hasil dari
perancangan aplikasi dan pembuatan aplikasi secara keseluruhan dapat membantu
kinerja administrasi dalam melakukan pendataan pasien, membantu kinerja petugas
medis dalam melakukan pencatatan medis, dan membantu dinas kesehatan dalam
memperoleh data pencatatan medis dari petugas medis.
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