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BAB III

PERANCANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan perancangan dan realisasi dari sistem website

penyimpanan riwayat dan catatan data pasien berbasis database dengan menggunakan

Angular JS.

3.1. Gambaran Sistem

Website yang akan dibuat di projek ini adalah sebuah web interaktif

menggunakan Angular JS yang mampu membantu dokter menyimpan dan

mengatur riwayat dan data pasien mereka melalui web ke dalam database.

Gambar 3.1 Diagram Sistem

User (a).Dokter, (b).Perawat, atau (c).Apoteker mengakses situs melalui

PC/Komputer.

(1) User login melalui Komputer

(a) setelah login bisa mengakses dan mengedit seluruh data.
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(b) setelah login bisa melihat info pasien, menambahkan info sakit, serta

merubah info pasien

(c) setelah login bisa melihat info sakit, melihat info pasien, serta mengubah

data obat.

(2) Melalui Komputer untuk mengakses web user terhubung melalui lokal atau

LAN. Lalu dari jaringan LAN akan tersambung ke web dan database server.

3.2. Use Case Diagram

Gambar 3.2. Use Case Diagram untuk Users

Diagram use case menggambarkan aktifitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari

sudut pandang pengamatan luar, dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 3.2.

- Dokter mampu mengakses semua fungsi dan mengubah/edit semua data yang ada

di website.

- Perawat mampu melihat info pasien, menambahkan info sakit, serta merubah info

pasien.
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- Apoteker mampu melihat info sakit, melihat info pasien, serta mengubah data obat

di database.

3.3. Sequence Diagram

Gambar 3.3. Sequence Diagram Sistem Klinik Dokter
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Gambar 3.3 menjelaskan dari sequence pasien datang berobat ke klinik dokter

dengan pengikutan pemakaian web buku pasien. Gambar 3.3. mengasumsikan klinik

yang komplit memiliki dokter, perawat, dan apoteker. Pertama-tama Pasien datang

ke klinik bertemu dengan Perawat. Jika Pasien baru pertama kali datang ke klinik

maka data pasien akan dimasukkan ke database oleh Perawat, jika tidak maka

Perawat akan mengecek data Pasien yang sudah ada. Perawat lalu menanyakan

keluhan dan gejala umum kepada Pasien lalu memasukkan feedback dari pasien ke

dalam catatan data pasien. Setelah itu Perawat menyerahkan data ke dokter dan

Pasien berpindah dari perawat ke Dokter. Dokter secara lebih detail menanyakan

keluhan dan kondisi Pasien, serta melakukan tes yang dirasa perlu. Dokter lalu

memberikan diaognosis kepada dan Pasien, memasukkan data pasien ke database,

dan menyerahkan resep kepada Pasien. Pasien berpindah dari Dokter ke Apoteker.

Pasien menyerahkan resep ke Apoteker. Apoteker memberikan obat sesuai resep

dan mengubah data obat di database seperlunya.

3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD di Gambar 3.4. menjelaskan keterkaitan antar entitas di jaringan sistem

ini. Total Role ada 4 yaitu Dokter, Perawat, Apoteker, dan Pasien :

(1) Role Dokter mempunyai hak penuh untuk mengakses dan mengubah data di tabel

Obat dan Buku Pasien.

(2) Role Perawat bisa melihat dan mengubah data (tidak bisa mengubah SolusiObat

dan hanya bisa menambah data pada DetailSakit).

(3) Role Apoteker dapat mengakses dan mengubah isi tabel Obat.

(4) Pasien tidak bisa melihat info. Tiap kunjungannya pasien akan terdaftar di

BukuPasien.

(5) Buku Pasien memberi data ke tabel Resep tergantung banyak obat yang diberikan

(di SolusiObat). Tabel Resep lalu mengurangi jumlah obat di tabel Obat sesuai

dengan permintaan.
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Gambar 3.4. ERD Sistem Klinik Dokter

3.5. Diagram Alir Pada Sistem

Berikut adalah beberapa diagram alir yang akan menggambarkan cara kerja

fitur-fitur di perangkat lunak sistem. Fitur-fitur yang akan digambarkan di antaranya

adalah Login , penyimpanan data pasien baru, penyimpanan buku pasien baru, dan

perubahan data jumlah obat.
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Gambar 3.5. Diagram Alir Sistem Login



14

Gambar 3.6. Diagram Alir Penyimpanan Data Pasien baru

Gambar 3.7. Diagram Alir Penyimpanan Data Buku Pasien
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Gambar 3.8. Diagram Alir Update Data Obat


