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Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga 50771, Indonesia 
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Abstract 
Salatiga General Hospital is a health care institution that carries out 

complete individual services as well as provides hospitalization, outpatient and 
emergency unit. With the services provided, the hospital still faces constraints 
such as complaint from patients. Therefore, a Complaint Information System is 
really required by the hospital to cope with the complaint from the patients. The 
use of prototype model as the method of system development in this research was 
intended to analyze the needs, hence the design to input and output system process 
could be done, in the form of weekly, monthly, and yearly graphs. Results of the 
study is expected to be used as an evaluation by the hospital to find flaws in their 
services to patients, as well as a consideration in making decision. 

Keywords: Salatiga General Hospital, Complaint Information System, Prototype, 
 Graph 

Abstrak 
Rumah Sakit Umum daerah Salatiga merupakan sebuah institusi kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna serta 
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dengan 
ketersediaan pelayanan yang dimiliki, RSUD Salatiga masih menghadapi kendala 
yaitu berupa komplain dari pasien. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Informasi 
Komplain sangat diperlukan oleh pihak rumah sakit untuk membantu mereka 
dalam menangani komplain dari pasien. Penggunaan model prototype sebagai 
metode pengembangan sistem dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 
kebutuhan yang diperlukan sehingga dapat dilakukan desain terhadap proses input 
dan output system, berupa grafik mingguan, bulanan, tahunan. Hasil studi yang 
diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mencari 
kekurangan dalam proses pelayanan kepada pasien, serta sebagai bahan 
pertimbangan Rumah Sakit dalam mengambil keputusan.  

Kata Kunci: Rumah  Sakit  Umum  Daerah Salatiga, Sistem Informasi Komplain, 
        prototipe, grafik. 
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1. Pendahuluan
Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi informasi hampir 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Proses bisnis yang dulunya 
dijalankan secara manual sekarang menjadi terkomputerisasi. Dengan kelebihan 
dan kemudahan yang ditawarkan tentu akan meningkatkan kinerja dari suatu 
perusahan. Kelebihan dari teknologi informasi itu sendiri adalah menghasilkan 
informasi secara relevan, tepat waktu dan akurat. Hal ini menjadi era baru dalam 
dunia bisnis dimana setiap perusahan berlomba-lomba untuk memberikan 
pelayanan yang memuaskan bagi pelanggannya. Salah satunya adalah Rumah 
Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien. Rumah Sakit adalah 
institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 
dan gawat darurat.[1] 

Berdasarkan pelayanannya, Rumah Sakit terdiri atas Rumah Sakit Umum 
yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap semua bidang dan jenis penyakit, 
serta Rumah Sakit Khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap satu 
bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, 
organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. 

RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Salatiga adalah sebuah Rumah Sakit 
yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap semua bidang dan jenis penyakit. 
Oleh karena itu, RSUD Salatiga dituntut dapat memberikan pelayanan yang 
terbaik dan maksimal bagi pasiennya. Dengan banyaknya pelayanan yang 
dimiliki, adapula kendala yang dihadapi RSUD Salatiga yaitu komplain dari 
pasien. Komplain dari pasien ini tidak boleh diabaikan, karna dengan komplain 
tersebut Rumah Sakit dapat mencari tahu kelemahannya, sehingga dapat dibenahi 
untuk meningkatkan kinerja pelayanannya. Namun selain komplain yang 
diperoleh langsung dari pasien atau keluarga pasien, ada juga data komplain yang 
diperoleh pihak Rumah Sakit dari survei LSM dan media massa. Hal ini juga 
menjadi masalah baru karna pihak-pihak tersebut tidak terkait langsung dengan 
Rumah Sakit. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas 
tentang “Perancangan Sistem Informasi Komplain pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Salatiga (RSUD).  

2. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian tentang Perancangan Sistem Informasi Customer 

Complain pada PT. Purinusa Eka Persada Kantor Wilayah Bawen membahas 
bagaimana sistem ini dibuat untuk menangani komplain dari customer dengan 
menggunakan bahasa pemograman C# dan MySql sebagai database. Sistem ini 
dibuat berbasis desktop dengan memiliki tiga aktor yaitu Staff Marketting yang 
bertugas menginputkan komplain dari customer, Staff Quality Assurance yang 
bertugas untuk merespon atau menjawab komplain dan Admin yang berwenang 
mengelolah hak pengguna. Dari data dan grafik bulanan dapat digunakan untuk 
mencari kekurangan dalam proses pelayanan kepada pelanggan sehingga 
perusahaan dapat melakukan perbaikan dalam tiap sektor yang mengalami 
penurunan kinerja yang akhirnya dapat mempertahankan kepuasan pelanggan atas 
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kualitas pelayanannya. Dengan demikian manfaatnya adalah untuk membantu 
perusahaan mengevaluasi diri terhadap kinerja perusahaan.[2]  
 Penelitian lainnya tentang Analisis dan Perancangan CRM (Studi Kasus: 
PT. Nusantara Tour and Travel Salatiga). Dimana sistem ini membahas tentang 
pemesanan tiket tour dan travel melalui website. Tujuan dari dibuat sistem ini 
adalah untuk meningkatan pelayanan terhadap customer dengan disediakan juga 
form input komentar. Yang mana form ini berfungsi untuk menampung kritik dan 
saran dari customer. Dengan demikian, segala informasi yang diperoleh dari kritik 
dan saran dapat membantu PT. Nusantara Tour dan Travel dalam membenahi 
pelayanannya terhadap customer.[3] 
 Penelitian ini membahas tentang Perancangan Sistem Informasi Komplain 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Tujuannya adalah agar berguna dalam 
mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit 
Umum Salatiga serta membantu kinerja Rumah Sakit dalam menjalin hubungan 
yang baik dengan pasien. Sistem ini dibuat berbasis web dengan memiliki empat 
aktor yaitu guest yang hanya dapat menginputkan buku tamu dan melihat jadwal 
dokter dan mengakses informasi yang terdapat pada halaman depan website. 
Pasien yang memiliki hak khusus untuk dapat mengakses menu pasien, dimana 
pasien dapat menginputkan komplain terhadap pelayanan di Rumah Sakit, 
membuat forum yang dapat didiskusikan secara bersama, serta dapat 
menginputkan kritik dan saran yang berguna bagi Rumah Sakit dalam membenahi 
pelayanannya. Direktur yang berfungsi memberikan keputusan ataupun jawaban 
atas komplain yang masuk berdasarkan rapat bersama dengan Bagian Pelayanan 
dan Poli atau layanan yang dikomplain. Admin berfungsi untuk mengelola 
keseluruhan sistem. Hasil dari sistem ini berupa data komplain dan grafik yang 
dapat ditampilkan secara mingguan, bulanan, tahunan dan keseluruhan. 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat digunakan pihak Rumah Sakit dalam mencari 
kekurangan dari setiap layanan yang dimiliki, sehingga dapat dilakukan perbaikan 
serta membantu dalam memperbaiki kinerja Rumah Sakit yang menurun. 
 
Sistem Informasi 
 Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 
bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.[4]  

Pendapat lain, Sistem Informasi adalah rangkaian orang, prosedur, dan 
sumber daya yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam 
sebuah organisasi dan sebuah sistem yang menerima sumber daya sebagai input 
dan memprosesnya ke dalam produk informasi sebagai outputnya.[5]  

Sistem Informasi merupakan sistem terintegrasi yang memfokuskan diri 
pada proses pembuatan keputusan dengan dukungan informasi yang berkualitas. 
Sistem informasi harus dapat mendukung perencanaan, pengendalian, dan fungsi-
fungsi operasional dari suatu organisasi dengan cara mengolah data dan informasi 
dimaksud secara tepat dalam rangka mengarahkan proses pengambilan 
keputusan.[6] 
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 Berdasarkan ketiga definisi diatas, maka diambil kesimpulan bahwa 
Sistem Informasi merupakan sebuah elemen yang berfungsi mengumpulkan dan 
mengelola informasi yang didapat sehingga menghasilkan sebuah output yang 
akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. 
 
Manajemen Komplain 

Manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau penataan, 
pengaturan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menyelesaikan atau 
mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen 
terhadap proses penggunaan sumber daya organisasi, pengkoordinasian kegiatan 
organisasi, dan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan 
tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut.[7]  

Manajemen komplain merupakan suatu cara atau strategi yang digunakan 
oleh pihak perusahaan dalam menangani keluhan konsumen, yaitu dengan 
memandang bahwa keluhan konsumen merupakan suatu kesempatan bagi pihak 
perusahaan untuk dapat mempertahankan konsumen tersebut melalui proses 
penanganan keluhan yang efektif dan dapat menjadikan informasi-informasi yang 
berasal dari keluhan konsumen tersebut sebagai suatu landasan dalam 
mengembangkan kegiatan usaha perusahaan selanjutnya.[8] 
 Berdasarkan kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
Manajemen Komplain merupakan sebuah strategi untuk melihat kelemahan-
kelemahan yang ada, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau 
mengatasi keluhan konsumen.  
 
Prinsip-prinsip Manajemen Komplain 

Terdapat beberapa prinsip dalam management complain yang berhasil 
baik, yaitu:[9]  
a. Saluran komunikasi dari lini depan kepada sistem informasi. Saluran 

komunikasi dari lini depan ke sistem informasi sangat bernilai tinggi dalam 
mengatasi komplain.  

b. Pembelaan segera.  
Pembelaan segera adalah prinsip penting lainnya dalam manajemen komplain. 
Pembelaan segera mewakili pelanggannya, bekerja untuk menghasilkan 
sebuah keputusan yang baik atau resolusi sukses dan tepat terhadap komplain. 

c. Kemampuan untuk mengatur komplain.  
Kemampuan untuk mengatur komplain atau menangani komplain sangat 
penting bagi susksesnya penyelesaian masalah pelanggan. Karena kecepatan 
penyelesaian atau resolusi suatu masalash sangat penting, maka kemampuan 
mengatur/menangani komplain biasanya diserahkan pada lini depan dan 
ditangani dengan baik oleh lini depan perusahaan.  

d. Daya tanggap. 
Daya tanggap berarti komplain akan diselesaikan/ditangani secara cepat. Jika 
komplain tidak dapat diselsesaikan secepatnya maka setidaknya perusahaan 
mengkomunikasikan fakta ini kepada pelanggan dengan cepat dan 
menunjukkan dengan tepat tindakan apa yang tepat untuk resolusi 
masalahnya. Beberapa prinsip yang telah didiskusikan di atas sejauh ini 
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berkaitan erat dengan cepat tanggap. Contohnya saluran komunikasi yang baik 
dan komputerisasi yang lebih cepat dalam menangani keluhan, dan lain-lain. 
Juga lini depan yang handal cenderung memiliki kemampuan untuk 
menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Pada umumnya, dua hal yang harus 
dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin bahwa pelanggan berfikir 
perusahaan tersebut cepat tanggap, yaitu perusahaan harus tanggapi dengan 
segera semua keluhan pelanggan, lebih baik melalui telepon, dan beritahukan 
pelanggan akan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan berapa 
lama waktu yang akan digunakan. 

e. Jangan merepotkan/menyusahkan lebih jauh pelanggan.  
Ketika organisasi sudah membuat sebuah kesalahan, telah menjadi tanggung 
jawab organisasi itu sendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. 
 

Dimensi Manajemen Komplain 
Manajemen komplain memiliki lima dimensi pokok, antara lain:[10]  
a. Commitment  

Diperlukan adanya sebuah komitmen untuk menciptakan suatu penanganan 
keluhan yang efektif dan efisien. Semua anggota organisasi, termasuk pihak 
manajemen, berkomitmen tinggi untuk mendengarkan dan menyelesaikan 
masalah komplain dalam rangka peningkatan kualitas produk dan jasa.  

b. Fairness  
Sebuah proses penanganan keluhan harus mengetahui dan memahami tentang 
keadilan dan kewajaran kebutuhan serta kepentingan dari kedua belah pihak, 
yaitu pihak perusahaan dan pihak konsumen.  

c. Visibility  
Sebuah proses penanganan keluhan sebaiknya dipublikasikan kepada para 
konsumen dan kepada para staf/karyawan perusahaan. Hal ini mencakup 
informasi mengenai cara dan hak dalam menyampaikan keluhan.  

d. Responsiveness  
Pada penanganan keluhan, kecepatan merupakan hal yang sangat penting 
dibutuhkan oleh para konsumen.  

e. Simple  
Adanya fasilitas dan kemudahan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan 
untuk menyampaikan keluhan. 

 
Rumah Sakit 
 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 
rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.[11] 
 
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No: 44 Tahun 2009 BAB III 
Pasal 4 dan 5, tugas dari Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna. Dimana untuk menjalankan tugas sebagaimana 
dimaksud, Rumah Sakit memiliki fungsi antara lain: 
a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 
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b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

 
Klasifikasi Rumah Sakit 
Rumah Sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain: 
a. Berdasarkan Kepemilikan 

Klasifikasi berdasarkan kepemilikan terdiri atas Rumah Sakit pemerintah yang 
terdiri dari Rumah Sakit yang langsung dikelola oleh Departemen Kesehatan, 
Rumah Sakit pemerintah daerah, Rumah Sakit militer, Rumah Sakit BUMN, 
dan Rumah Sakit swasta yang dikelola oleh masyarakat. 

b. Berdasarkan Jenis pelayanan 
Klasifikasi berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit terdiri atas: Rumah 
Sakit Umum, memberi pelayanan kepada pasien dengan beragam jenis 
penyakit dan Rumah Sakit Khusus, memberi pelayanan pengobatan khusus 
untuk pasien dengan kondisi medik tertentu baik bedah maupun non bedah. 
Contoh: rumah sakit kanker, rumah sakit bersalin. 

c. Lama Tinggal 
Berdasarkan lama tinggal, rumah sakit terdiri atas rumah sakit perawatan 
jangka pendek yang merawat penderita kurang dari 30 hari dan rumah sakit 
perawatan jangka panjang yang merawat penderita dalam waktu rata-rata 30 
hari atau lebih. 

d. Kapasitas Tempat Tidur 
Rumah sakit pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan kapasitas tempat 
tidurnya sesuai pola berikut ; di bawah 50 tempat tidur, 50-99 tempat tidur, 
100-199 tempat tidur, 200-299 tempat tidur, 300-399 tempat tidur, 400-499 
tempat tidur, 500 tempat tidur atau lebih. 

e. Afilasi Pendidikan 
Rumah sakit berdasarkan afilasi pendidikan terdiri atas 2 jenis, yaitu: Rumah 
Sakit pendidikan, yaitu rumah sakit yang menyelenggarakan program latihan 
untuk berbagai profesi dan Rumah Sakit non pendidikan, yaitu rumah sakit 
yang tidak memiliki hubungan kerjasama dengan universitas. 

f. Status Akreditasi 
Berdasarkan status akreditasi terdiri atas rumah sakit yang telah diakreditasi 
dan rumah sakit yang belum diakreditasi. Rumah sakit telah diakreditasi 
adalah rumah sakit yang telah diakui secara formal oleh suatu badan sertifikasi 
yang diakui, yang menyatakan bahwa suatu rumah sakit telah memenuhi 
persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu. 

 
3. Metode dan Perancangan Sistem 

 Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah model 
Prototype. Prototype adalah proses yang digunakan untuk membantu pengembang 
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perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang akan dibuat. 
Metode ini dipilih karena prototype yang dibuat dapat digunakan untuk mengelola 
kembali kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan, sehingga 
pengembang perangkat lunak tidak harus merancang lagi semua dari awal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Model Prototype [12] 
 

 Tahapan pertama dalam model prototipe adalah dengan melakukan 
wawancara dengan pihak Rumah Sakit Umum Salatiga, dalam hal ini adalah 
bidang Pelayanan, Rekam Medik dan IT. Tujuan dari wawancara ini adalah 
mencari tahu masalah yang terjadi dan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam 
membangun sebuah sistem yang berguna untuk menangani masalah-masalah yang 
dihadapi oleh pihak Rumah Sakit Umum Salatiga. Dari hasil wawancara tersebut 
dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa RSUD Salatiga membutuhkan sebuah 
sistem yang dapat mengelola komplain dari pasien. Dikarenakan selama ini data 
komplain yang diperoleh pihak Rumah Sakit didapat dari survei LSM dan media 
masa, walaupun ada juga pasien atau keluarga yang menyampaikan langsung 
kepada pihak Rumah Sakit. Tahap kedua adalah dengan melakukan perancangan 
sementara untuk memberikan gambaran aplikasi secara keseluruhan dengan 
membuat format input/output aplikasi dan perancangan interface, dan menjadi 
dasar pembuatan prototype perangkat lunak. Sedangkan tahapan ketiga 
merupakan proses pengujian terhadap sistem yang dibuat. 
 
Desain Sistem 
 Dalam mendesain sistem diperlukan sebuah metode yang dapat membantu 
dalam membuat alur kerja atau proses-poses yang terjadi dalam sistem. Dimana 
bagian ini akan membahas tentang use case diagram dan activity diagram yang 
nantinya akan digambarkan dengan menggunakan metode UML (Unified 
Modeling Language) yang berpatokan pada proses bisnis yang ada. 
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Gambar 2 Proses Bisnis RSUD Salatiga Gambar 3     Proses Bisnis Sistem Informasi 

 Kompain Pada RSUD Salatiga 
 

 
 Pada gambar 2 memperlihatkan tentang proses bisnis yang berjalan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Bila terdapat komplain dari pasien atau 
keluarga pasien yang disampaikan kepada pihak Rumah Sakit maka komplain 
tersebut akan dilaporkan pada Bagian Pelayanan, yang nantinya Bagian Pelayanan 
akan mengadakan rapat bersama Direktur dan Poli atau Pelayanan yang 
dikomplain. Keputusan akhir dari rapat tersebut yang akan diputuskan oleh 
direktur Rumah Sakit terkait langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan. 
Sedangkan pada gambar 3 memperlihatkan tentang proses bisnis yang berjalan 
pada Sistem Informasi Komplain Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Bila 
terdapat komplain yang di inputkan oleh pasien atau admin ke dalam Sistem 
Informasi Komplain maka komplain tersebut akan di cek oleh Direktur Rumah 
Sakit. Setelah itu, Direktur akan mengadakan rapat bersama Bagian Pelayanan 
beserta Poli atau Layanan yang dikomplain pasien. Dari hasil rapat tersebut akan 
diambil keputusan oleh Direktur Rumah Sakit yang kemudian menginputkan 
respon balasan terhadap komplain yang disampaikan sehingga pasien dapat 
melakukan pengecekan pada sistem terkait tindakan yang diambil pihak Rumah 
Sakit terkait komplainnya. 
 
 



9 
 

Use Case Diagram  
 Use Case Diagram adalah himpunan dari aktor-aktor dan use case dalam 
diagram. Dimana diagram ini berfungsi untuk memodelkan perilaku dari 
pengguna sistem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Use Case Diagram Guest 
 

Pada gambar 4 memperlihatkan tentang use case diagram Guest dari 
sistem yang dibuat. Guest dapat melihat artikel, tentang kami, struktur organisasi, 
visi misi, pelayanan, hubungi kami, pengumuman, jadwal dokter, gallery photo 
dan menginputkan buku tamu. 
 

 
Gambar 5 Use Case Diagram Pasien 

 
Pada gambar 5 memperlihatkan tentang use case diagram pasien dari 

sistem yang dibuat. Aktor pasien dapat menginputkan komplain, membuat forum 
baru, mengganti password dan menyampaikan kritik dan saran. Selain itu juga 
pasien dapat melihat balasan komplain berupa respon balik terhadap komplain 
yang disampaikan pasien sebelumnya, selain itu juga pasien dapat melihat 
pengumaman, profil dan forum pada menu pasien. 
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Gambar 6 Use Case Diagram Direktur RSUD Salatiga 

 
Pada gambar 6 memperlihatkan tentang use case diagram Direktur RSUD 

Salatiga dari sistem yang dibuat. Direktur Rumah Sakit dapat melakukan 
monitoring terhadap forum, kritik, saran dan komplain yang masuk. Selain itu 
juga direktur dapat melakukan pengecekan jumlah komplain yang ada pada grafik 
komplain yang dapat di tampilkan secara mingguan, bukanan, tahunan dan 
keseluruhan serta merespon setiap komplain tersebut berdasarkan hasil rapat 
bersama dengan bagian Pelayanan dan Poli atau layanan yang di komplain. 

 

 
Gambar 7 Use Case Diagram Admin 

Kritk dan Saran

Lihat Komplain Masuk
Balas atau Jawab Komplain 

Masuk

Cek Status Komplain

Lihat Grafik Mingguan

Lihat Grafik Bulanan

Lihat Grafik Tahunan
Lihat Grafik KeseluruhanLihat Forum

Hapus Forum

Lihat Kritik dan Saran

Lihat Home

Komplain

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

Grafik
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Forum
<<extend>>

<<include>>

<<extend>>

Profil

Direktur RSUD 
Salatiga

Lihat Profil

Ubah Profil
<<include>>

<<extend>>

Tambah
Gallery Foto

Tambah

Lihat

Ubah

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

Artikel

Tambah
Ubah

Hapus

Hapus

Lihat

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Lihat
Pengumuman

<<extend>>

<<include>>

Ubah
Hapus Lihat

Buku Tamu

<<extend>>

Hapus
<<include>>

Forum

Lihat<<extend>>

Hapus

<<include>>

Kritik dan Saran

Lihat<<extend>>

Pelayanan

Lihat<<extend>>

Tambah
<<include>>

Ubah

<<include>>

Hapus

<<include>>

Profil Admin

Tambah

<<include>>

Ubah

<<include>>

Hapus

<<include>>

Lihat

<<extend>>Komplain

Lihat

<<extend>>

Tambah

<<include>>

Cek Status

<<include>>

Tambah<<include>>

Grafik

Lihat Grafik Mingguan

Lihat Grafik Bulanan

Lihat Grafik Tahunan

Cetak Grafik<<include>>

Lihat Grafik Keseluruhan

Tambah

dokter

<<include>>

jadwal dokter

Ubah <<include>>

Hapus

<<include>>

Lihat

<<extend>>

Tambah

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

Admin
<<include>>

Lihat
<<extend>>

Hapus
<<include>>

Ubah

<<include>>

Tambah

Lihat

Cari

<<include>>

Cari

<<extend>>

<<extend>>

pasien

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

Ubah

<<include>>

Hapus

<<include>>



11 
 

 
Pada gambar 7 memperlihatkan tentang use case diagram admin dari 

sistem yang dibuat. Admin bertugas mengelola semua data yang ada dalam sistem, 
antara lain forum, kritik, saran, data dokter, jadwal dokter, pasien, gallery photo, 
pengumuman, artikel, buku tamu, komplain dan pelayanan. 
 
Activity Diagram 
Activity Diagram menggambarkan aktifitas-aktifitas yang terjadi untuk masing-
masing use case yang telah digambarkan pada use case diagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8 Activity Diagram Complain  
 

Pada gambar 8 menggambarkan activity diagram komplain yang 
dilakukan oleh pasien. Dimana pasien terlebih dahulu mengakses halaman website 
Rumah Sakit dan melakukan login. Bila proses login salah maka pasien akan 
diminta untuk melakukan login kembali. Namun bila proses login benar maka 
pasien akan masuk pada menu pasien. Setelah itu. pasien akan memilih form 
komplain dan menginputkan komplain. Bila semua datanya sudah diinputkan 
maka sistem akan memprosesnya dan memberikan informasi kepada pasien kalau 
komplainnya sudah tersimpan dalam database. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan Pembahasan merupakan salah satu tahap dalam 
mengembangkan sistem perangkat lunak. Pada bab ini dibahas mengenai hasil 
implementasi sistem dan hasil pengujian sistem. 
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Menu 
Pasien

Selesai

Cek Login

Salah

Benar

Proses 
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SistemPasien
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Halaman Website Secara Umum 

Gambar 9 Halaman Website Secara Umum 
 

 Halaman Website Secara Umum yang terdapat pada gambar 9 bertujuan 
untuk menampilkan informasi-informasi yang dapat di lihat oleh user guest. 
Informasi-informasi umum yang dapat diakses oleh user guest antara lain artikel, 
buku tamu, gallery foto, jadwal dokter, pengumuman, tentang kami, struktur 
organisasi, pelayanan, visi dan misi serta hubungi kami. 
 
Halaman Login Pasien 

Gambar 10 Halaman Login Pasien 
 
 Halaman login pasien yang terdapat pada gambar 10 bertujuan untuk 
pasien yang terdaftar menginputkan username dan password. Manfaatnya adalah 
untuk mencegah terjadinya penyalagunaan terhadap sistem yang telah dibuat oleh 
user yang tidak bertanggung jawab. 
 
Halaman Profil Pasien 

 
Gambar 11 Halaman Profil Pasien 
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 Halaman profil pasien yang terdapat pada gambar 11 bertujuan untuk 
menampilkan biodata pasien. Sedangkan manfaatnya adalah pasien dapat 
mengubah password yang dimilikinya sesuai keinginannya. 
  
Halaman Tambah Forum Diskusi 

 
Gambar 12 Halaman Tambah Forum Diskusi 

 
 Pada halaman tambah forum diskusi yang terdapat pada gambar 12 
bertujuan untuk untuk pasien membuat sebuah topik yang ingin dibahas. 
Sedangkan manfaatnya adalah topik yang dibuat ini dapat didiskusikan secara 
bersama oleh pasien lainnya.  
 
Halaman Input Komplain 

 
Gambar 13 Halaman Input Komplain 

 
 Halaman input komplain yang terdapat pada halaman 13 bertujuan unuk 
pasien menginputkan komplain kepada Rumah Sakit terkait pelayanan yang 
kurang memuaskan dari layanan-layanan yang dimiliki. Sedangkan manfaatnya 
adalah informasi komplain yang telah di input oleh pasien akan sangat membantu 
pihak RSUD Salatiga untuk membenahi pelayanannya.  
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Halaman Lihat Balasan Komplain 

Gambar 14 Halaman Lihat Balasan Komplain 
 

 Halaman lihat balasan komplain yang terdapat pada gambar 14 bertujuan 
untuk pasien melihat pesan balasan yang disampaikan pihak Rumah Sakit sesuai 
dengan komplain yang di sampaikan pasien sebelumnya. Sedangkan manfaatnya 
adalah pasien dapat mengetahui langkah-langkah atau tindakan penanganan yang 
diambil oleh pihak Rumah Sakit berkaitan dengan komplainnya.  
 
Halaman Input Kritik dan Saran 

 
Gambar 15 Halaman Input Kritik dan Saran 

 
 Halaman input kritik dan saran yang terdapat pada gambar 15 bertujuan 
untuk pasien menyampaikan kritik terkait pelayanan Rumah Sakit yang kurang 
memuaskan serta saran berupa solusi yang diharapkan dapat dilakukan oleh pihak 
Rumah Sakit. Sedangkan manfaatnya adalah dengan adanya masukan-masukan 
yang didapat dari saran yang disampaikan, kiranya dapat membantu pihak RSUD 
Salatiga dalam membenah diri atas kritikan-kritikan yang diperoleh.  
 
Halaman Pengumuman 

 
Gambar 16 Halaman Pengumuman 
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 Halaman pengumuman yang terdapat pada gambar 16 bertujuan untuk 
menyampaikan informasi-informasi dari Rumah Sakit kepada pasien maupun 
guest. Manfaatnya adalah pasien dan guest dapat mengetahui perkembangan atau 
informasi-informasi penting yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit. 
 
Halaman Login Admin 

 
Gambar 17 Halaman Login Admin 

 
 Halaman login admin yang terdapat pada gambar 17 bertujuan untuk 
admin menginputkan username dan password. Manfaatnya adalah untuk 
mencegah terjadinya penyalagunaan terhadap sistem yang telah dibuat oleh user 
yang tidak bertanggung jawab. 
 
Halaman Admin 

 
Gambar 18 Halaman Admin 

 
 Halaman admin seperti yang terlihat pada gambar 18 bertujuan mengelola 
sistem ini, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat bagi 
Rumah Sakit.  
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Halaman Lihat Data Komplain 

 
Gambar 19 Halaman Lihat Data Komplain 

 
 Halaman Lihat Data Komplain yang terdapat pada gambar 19 bertujuan 
untuk menampilkan data-data komplain pasien yang masuk. Data-data ini yang 
nantinya dapat digunakan Rumah Sakit untuk memperbaiki kinerja pelayanan dari 
setiap layanan yang dimilikinya. Halaman ini terdapat pada menu admin dan 
Direktur Rumah Sakit. 
 
Halaman Tambah Komplain 

 
Gambar 20 Halaman Tambah Komplain 

 
 Halaman tambah komplain seperti yang terdapat pada gambar 20 bertujuan 
untuk admin menginputkan komplain yang berasal dari pasien seperti yang 
terdapat pada menu pasien. Halaman ini ditujukan kepada pasien yang 
menyampaikan komplain secara langsung kepada RSUD Salatiga dengan mengisi 
form komplain. Sedangkan manfaatnya adalah komplain yang telah di input akan 
sangat membantu pihak RSUD Salatiga untuk meningkatkan pelayanannya 
terhadap pasien.  
 
Halaman Lihat Status Komplain 

 
Gambar 21 Halaman Lihat Status Komplain 



17 
 

 Halaman lihat status komplain seperti yang terlihat pada gambar 21 
bertujuan untuk mengecek komplain yang sudah ditangani ataupun masih dalam 
proses. Halaman ini terdapat pada menu admin dan Direktur Rumah Sakit. 
Manfaatnya dari halaman ini adalah dapat memberikan informasi tentang 
komplain yang sudah ditangani atau masih dalam proses berdasarkan statusnya.   
 
Halaman Balasan Komplain 

Gambar 22 Halaman Balas Komplain 
 
 Halaman balas komplain yang terdapat pada gambar 22 bertujuan untuk 
Direktur Rumah Sakit menjawab komplain yang masuk berdasarkan hasil 
keputusan rapat bersama antara bagian Pelayanan dan Poli atau Layanan yang di 
komplain pasien. Manfaatnya adalah pasien dapat mengetahui tindakan yang 
diambil oleh pihak Rumah Sakit sehubungan dengan komplain yang 
disampaikannya. 
 
Halaman Grafik Mingguan  

Gambar 23 Halaman Grafik Mingguan  
 

 Halaman grafik mingguan yang terdapat pada gambar 23 bertujuan 
untuk Direktur maupun admin dapat melihat jumlah komplain masuk yang 
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ditampilkan secara minggu dalam bentuk grafik. Manfaatnya adalah data grafik 
komplain mingguan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan 
Rumah Sakit kepada pasien selama seminggu. 
  
Halaman Grafik Bulanan  

 

Gambar 24 Halaman Grafik Bulanan 
 

 Halaman grafik bulanan yang terdapat pada gambar 24 bertujuan 
untuk Direktur maupun admin dapat melihat jumlah komplain masuk yang 
ditampilkan secara bulanan dalam bentuk grafik. Manfaatnya adalah data grafik 
komplain bulanan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan 
Rumah Sakit kepada pasien selama sebulan. 
 
Grafik Tahunan 

Gambar 25 Halaman Grafik Tahunan  
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Halaman grafik tahunan yang terdapat pada gambar 25 bertujuan untuk 
Direktur maupun admin dapat melihat jumlah komplain masuk yang ditampilkan 
secara setahun dalam bentuk grafik. Manfaatnya adalah data grafik komplain 
tahunan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan Rumah Sakit 
kepada pasien selama setahun. 

 
Grafik Keseluruhan 

 

Grafik 26 Halaman Grafik Keseluruhan 
 

Halaman grafik keseluruhan yang terdapat pada gambar 26 bertujuan 
untuk Direktur maupun admin dapat melihat jumlah komplain masuk yang 
ditampilkan dari awal sistem ini digunakan sampai tangal terakhir. Manfaatnya 
adalah data grafik komplain keseluruhan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi 
kinerja pelayanan Rumah Sakit kepada pasien selama ini. 

 
5. Simpulan 
 Berdasarkan latar belakang, hasil dan pembahasan dari Sistem Informasi 
Komplain Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga maka dapat disimpulkan bahwa 
sistem ini sangat berguna bagi Rumah Sakit. Karena dapat membantu pihak 
Rumah Sakit dalam menangani komplain yang masuk. Dikarenakan setiap 
komplain yang masuk dapat dimonitoring langsung oleh Direktur Rumah Sakit, 
sehingga dapat langsung di respon oleh Direktur berdasarkan keputusan rapat 
bersama dengan Bagian Pelayanan dan poli atau layanan yang di komplain. 
Dengan data dan grafik komplain yang ditampilkan berdasarkan mingguan, 
bulanan, tahunan dan keseluruhan dapat digunakan pihak Rumah Sakit dalam 
membenahi pelayanannya kepada pasien sehingga dapat meningkatkan kinerja 
Rumah Sakit yang dianggap menurun, dengan demikian pasien akan merasa puas 
terhadap pelayanan Rumah Sakit. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian 
lebih lanjut adalah sebagai berikut: (1) Sistem Informasi Komplain pada RSUD 
Salatiga sangat berguna bagi pihak Rumah Sakit namun masih dapat 
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dikembangkan lagi menjadi Management Complain yang dapat mengelola tiap 
pelayanan di Rumah Sakit Umum Salatiga dengan terperinci; (2) Dalam sistem ini 
belum ada notification secara langsung ketika adanya komplain yang masuk 
sehingga harus dilakukan pengecekan secara berkala. Dengan demikian pada 
pengembangannya akan sangat membantu dalam Management Complain Rumah 
Sakit. 
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