
Bab 3 

Metode Perancangan Sistem 

Pada bab ini dibahas mengenai metode perancangan yang 

dipergunakan dalam membuat Sistem Informasi Administrasi pasien 

Berbasis Desktop beserta rancangan-rancangan baik berupa use case, 

activity diagram, class diagram dan table-tabel basis data dari sistem 

tersebut.  

3.1 Metode Rekayasa Perangkat Lunak 

3.1.1 Pembahasan Metode Prototyping 

Terdapat kondisi dimana kadang-kadang klien hanya 

memberikan kebutuhan umum sebuah software tanpa memberikan 

detail input, proses, ataupun detail output. Ketika situasi seperti ini 

terjadi, maka model prototyping menjadi model yang sangat 

membantu dalam proses pembangunan software (sistem) yang 

dibangun berdasarkan kebutuhan user. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Model Prototyping (Pressman, 2001) 



Daur hidup dari metode perancangan software ini bermulai 

dari pengumpulan kebutuhan-kebutuhan dari user terhadap suatu 

software yang akan digunakan. Setelah itu dari kebutuhan yang ada 

akan dilakukan perancangan software dan pembuatan software 

dengan mengacu pada kebutuhan yang ada. Jika software yang telah 

dibuat telah selesai maka software tersebut akan di demokan kepada 

user untuk dibahas lagi apakah software tersebut telah sesuai dengan 

kebutuhan yang ada. Dan jika software yang telah dibuat masih 

membutuhkan tools maupun fungsi-fungsi lagi maka alur 

perancangan software akan kembali kepada pengumpulan kebutuhan 

software dan setelah itu akan terus berputar seperti gambar 3.1 

sampai pada titik dimana semua kebutuhan dari user telah terpenuhi. 

Perbedaan dari metode perancangan sistem dengan 

perancangan sistem yang lain adalah ketika sampai pada titik semua 

kebutuhan dari user terpenuhi, maka software yang terbentuk 

tetaplah sebagai suatu prototype atau bukan suatu program yang 

benar-benar paten atau tetap melainkan hanya sebuah gambaran dari 

kebutuhan user. Oleh karena itu metode dari perancangan sistem ini 

sangat baik digunakan untuk perusahaan atau bisnis yang berada 

pada level menengah ke bawah yang membutuhkan sebuah aplikasi 

yang dapat membantu aplikasi utama. 

3.2 Pendeskripsian Kebutuhan (Requirement 

Gathering) 

3.2.1 Tahap Perencanaan 

Merupakan proses awal dalam pemodelan sistem dengan 

mencari tahu kebutuhan sistem yang akan dibuat dengan cara listen 



to costomer atau wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan 

dan membaca literatur yang dimiliki oleh  Rumah Sakit Panti 

Nugroho Yogyakarta. Dari informasi yang didapat digunakan 

sebagai landasan dalam pembangunan sistem. Data yang diperlukan 

dan akan dikelola kemudian dituangkan kedalam bentuk perangkat 

lunak. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan adalah 

dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi 

(pengamatan). Pada saat di Rumah Sakit Panti Nugoro Yogyakarta 

wawancara dilakukan dengan bertanya pada salah satu staf Rumah 

Sakit Panti Nugroho tentang sistem yang digunakan pada Rumah 

Sakit terutama dikhususkan pada instalasi rawat jalan. Dari sejumlah 

pertanyaan yang ditanyakan terdapat data yang diperoleh antara lain: 

1. Rumah Sakit Panti Nugroho belum menerapkan dan 

menggunakan sistem dalam proses kerja terutama pada 

instalasi rawat jalan Rumah Sakit Panti Nugroho masih 

menggunakan modul kerja kertas. 

2. Rumah Sakit belum menerapkan sistem komputerisasi 

yang terintregasi dengan berbagai bagian pada instalasi 

rawat jalan. 

3.2.2 Tahap Analisis Sistem 

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk 

menganalisa sistem secara lebih detail baik proses, prosedur dan 

fungsi sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan. 

Penggambaran proses analisa sistem dilakukan dengan cara 

membuat penggambaran sistem dengan menggunakan UML dan 



membuat analisa kebutuhan atau Software Requirement 

Specification (SRS). 

 

3.2.3 Tahapan Desain Sistem (Perancangan) 

Hasil tahap analisa dan evaluasi menjadi bahan yang 

digunakan dalam tahap desain atau perancangan sistem sebagai cara 

untuk mendapatkan pemecahan masalah alternatif yang dapat 

diusulkan dalam penerapan sistem. Dalam tahap ini dilakukan 

pemodelan untuk modul-modul, proses, database dan alur sistem 

yang akan dibuat. Tahapan ini terbagi dalam beberapa tahapan 

antara lain yaitu : 

1. Desain modul dan Proses 

Pada tahapan ini akan dirancang modul-modul beserta 

proses yang terkait sesuai dengan bagian dan fungsinya. 

i. Desain  struktur database merupakan tahapan 

perancangan terhadap database sesuai dengan 

data-data yang terlibat dengan proses yang 

terjadi pada modul tersebut. Keterkaitan antar 

data-data yang terlibat dituangkan dalam bentuk 

database. 

ii. Desain  arsitektur sistem merupakan tahapan 

yang dilakukan untuk perancangan sistem sesuai 

dengan requirement sistem yang telah 

didefinisikan sebelumnya, arsitektur sistem dapat 

berupa arsitektur software maupun hardware 

sebagai pendukung aplikasi. 

 

 



2. Implementasi 

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam 

pengembangan sistem, dimana diharapkan aplikasi dapat di 

terapkan dalam kegiatan nyata yang berhubungan dengan 

sistem tersebut. Terdapat evaluasi dan perbaikan yang 

digunakan untuk penyempurnaan aplikasi sehingga dapat 

berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Adapun 

software dan hardware yang dibutuhkan  dalam pembuatan 

sistem tersebut adalah sebagai berikut : 

Spesifikasi software yang dibutuhkan : 

 Visual Studio 2010 

 SQL server 2008 

 DXperience 2011 

 Cristal Report 

Spesifikasi hardware yang dibutuhkan : 

 Prosesor Intel Core 2 Duo 

 RAM  1 GB 

 Sistem Operasi Windows 7 

 Hardisk 500 Gb 

 Keyboard dan Monitor  

 Optical mouse 

 

3.3 Desain Sistem 

Sebelum mengimplementasikan, sistem harus didesainkan 

terlebih dahulu. Pada tahap ini, dilakukan desain sistem aplikasi. 

Desain aplikasi perangkat lunak menggunakan UML (Unified 

Modelling Language), Use Case Diagram, Activity Diagram, 



Sequence Diagram, Class Diagram dan struktur tabel dalam 

database. 

3.3.1 Perancangan Use Case Diagram 

Dari Pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya 

maka dapat dirancangkan sebuah sistem yang akan dibangun. 

Perancangan sistem dapat digambarkan melalui gambar berikut : 

1.1 Tambah Data Pasien 1.3 Pencarian Data Pasien1.2 Edit Data Pasien

1.0 Pendaftaran

<<include>>
<<extend>> <<extend>>

PerawatPasien

2.0 Periksa Pasien
Dokter

2.1 Tambah Data Pemeriksaan 

Pasien
2.2 Edit Data Pemeriksaan Pasien 2.3 Pencarian Data Pemeriksaan 

Pasien

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

5.0 Manajemen Data Pemeriksaan 

Pasien

5.1 Edit Data Pemeriksaan Pasien 5.2 Hapus Data Pemeriksaan 

Pasien

4.1 Edit Data Pasien

4.2 Hapus Data Pasien

3.1 Tambah Data Karyawan 3.2 Edit Data Karyawan

3.3 Hapus Data Karyawan

<<extend>>

<<extend>>

4.0 Manajemen Data Pasien

<<extend>>

<<extend>>Administrator

3.0 Manajemen Data Karyawan

<<extend>>

<<extend>> <<extend>>

 

Gambar 3.2 Use case Diagram 

 



Pada use case diagram ini terdapat tiga buah aktor yang 

memiliki peranan penting untuk mengelola sistem informasi 

administrasi rumah sakit. 

3.3.2 Perancangan Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan proses-proses yang terjadi 

mulai aktivitas dimulai sampai aktifitas berhenti. Untuk 

kebutuhan proses dalam sistem yang akan dibangun 

digambarkan pada Gambar 3. 

Halaman 

Perawat

start

Pil ih menu

Login

Kelola Data 

Pasien

Cetak Data Pemeriksaan 

dan Klaim Obat

Melakukan 
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historis Pasien
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End

Invalid

Valid
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            Gambar 3.3 Activity Diagram perawat 



Dari Gambar di atas dijelaskan bahwa perawat mempunyai 

hak untuk kelola data pasien didalam system ini. Jika perawat akan 

mengelola system, maka perawat harus login terlebih dahulu. 

System akan melakukan pengecekan apakah login yang dimasukan 

valid. Jika valid, maka perawat berhak mengelola data pasien di 

dalam system. Setelah perawat selesai melakukan pengelolaan, maka 

perawat wajib untuk menyimpan. Setelah disimpan, perubahan 

dalam system akan tersimpan dalam database. 
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Gambar 3.4 Activity Diagram dokter 



Dari gambar diatas dijelaskan bahwa dokter mempunyai hak 

untuk kelola data halaman dokter di dalam sistem ini. Seperti halnya 

perawat, jika dokter akan mengelola sistem, maka dokter harus login 

terlebih dahulu. Sistem akan melakukan pengecekan apakah login 

valid. Jika valid, maka dokter berhak mengelola data dokter didalam 

sistem setelah dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien, 

dokter akan mengisi pada history data pasien. Seteleh dokter telah 

mengisi history data pasien, maka dokter wajib menyimpan. Setelah 

disimpan, perubahan dalam sistem akan tersimpan dalam database. 
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Gambar 3.5 Activity Diagram administrator 



Dari Gambar diatas dijelaskan bahwa admin mempunyai hak 

untuk kelola menu admin dalam sistem ini. Seperti halnya perawat 

dan dokter, jika admin akan mengelola sistem, maka dokter admin 

harus login terlebih dahulu. Sistem akan melakukan pengecekan 

apakah logi valid atau tidak, jika valid maka admin berhak 

mengelola data user, data pasien, data rekam medik didalam sistem.  

 

3.3.3 Perancangan Class Diagram 

Class diagram atau yang dikenal dengan diagram kelas adalah 

diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas yang 

ada dalam system atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, 

package, dan object beserta hubungan yang terjadi antara class yang 

satu dengan class yang lain 

 

Gambar 3.6 Class Diagram 



Dari perancangan class diagram yang ada pada Gambar dapat 

dijelaskan bahwa Sistem Informasi Administrasi Rumah Sakit 

memiliki 5 tabel yang mendukung interaksi pada Sistem Informasi 

Administrasi Rumah Sakit antara lain : tabel pemeriksaan, tabel 

pasien, tabel Karyawan, tabel jabatan, dan tabel user role. Pada 

Class Diagram diatas memiliki tabel dengan fungsi sebagai berikut : 

1. Tabel pemeriksaan: Tabel yang berfungsi sebagai 

penyimpan data-data pemeriksaan pasien yang 

dilakukan oleh dokter. 

2. Tabel pasien: Tabel yang berfungsi sebagai penyimpan 

data-data pasien pada Rumah Sakit. 

3. Tabel karyawan: Tabel karyawan berfungsi sebagai 

penyimpan data-data karyawan yang bekerja. 

4. Tabel jabatan: tabel jabatan berfungsi sebagai 

penyimpan data jabatan. 

5. Tabel user role: tabel use role berfungsi sebagai 

penyimpan data user login. 

 

3.4 Perancanga Antarmuka (User Interface) 

 

Perancanga anatar muka (user interface) pada aplikasi ini 

bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan 

system Informasi Administrasi Rumah Sakit. Dengan adanya 

antarmuka ini berbagai pengguna baik yang awam, maupun yang 

sudah berpengalaman dapat mengoperasikan aplikasi ini tanpa 

adanya kesulitan yang besar. Perancangan antarmuka aplikasi suatu 

hal yang penting dari perancangan suatu system pernagkat lunak. 



Antarmuka merupakan jembatan antara perangkat lunak dan user, 

sehingga user dapat merasa nyaman saat berinteraksi terhadap 

aplikasi, maka diperlukan perancangan antarmuka yang baik. 

 

3.4.1 Rancangan antarmuka tampilan form login 

Rancangan antar muka form login terlihat pada gambar 

 

Gambar 3.7 Desain antarmuka form login 

Rancangan antarmuka tampilan form login digunakan oleh 

administrator, dokter, dan perawat untuk mengakses system.  

Keteranganya sebagai berikut: 

1. Header:  Berisikan desain yang merupakan judul dari 

aplikasi yang dibuat. 

2. Text box untuk memasukan user name. 

3. Text box untuk memasukan password. 



4. Otoritas yang harus dipilih sesuai dengan tugas masing-

masing user 

5. Pada bagian bernomor 5 adalah tombol login yang 

berfungsi untuk masuk form utama aplikasi. 

6. Pada bagian bernomor 6 adalah tombol Close yang 

berfungsi untuk keluar dari form login. 

 

3.4.2 Rancangan antarmuka form utama 

Rancangan antarmuka form utama terlihat pada Gambar 

 

Gambar 3.8 Desain antarmuka form utama 



Rancangan antarmuka tampilan form utama digunakan oleh 

administrator untuk mengakses system dan melakukan perubahan 

data pada dokter dan perawat. Keteranganya sebagai berikut: 

1. Header 

2. Menu master memiliki beberapa sub menu yang terdiri dari, 

menu jabatan, menu data pasien, menu data karyawan, menu 

rekam medic, dan menu ganti password. 

3. Menu sirkulasi memiliki sub menu laporan pemeriksaan 

pasien. 

4. Menu jabatan berfungsi untuk menambah, mengedit, dan 

menghapus data jabatan yang terdapat dalam aplikasi. 

5. Menu data pasien berfungsi untuk menambah, mencari, 

mengedit, dan menghapus data pasien yang terdapat dalam 

aplikasi. 

6. Menu data karyawan berfungsi untuk menambah, mengedit, 

dan menghapus data karyawan yang terdapat dalam aplikasi. 

7. Menu data rekam medic  

8. Menu ganti password 

9. Menu exit 

 

 

 



3.4.3 Rancangan antarmuka tampilan form pendaftaran 

pasien 

 Rancangan antarmuka form pendaftaran pasien terlihat pada 

Gambar 

 

Gambar 3.9 Desain antarmuka form pendaftaran pasien 

Rancangan antarmuka tampilan form pendaftaran pasien 

digunakan oleh perawat untuk mendaftar pasien baru yang akan 

memeriksa kesehatannya. Setelah semua telah terisi dengan baik, 

langsung di simpan dengan menekan tombol simpan. 

 



3.5  Perancangan Database 

Basis data diartikan sebagai kumpulan data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 

computer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

(Prof. Dr. Jogiyanto HM, MBA, Akt. 2003).  

Table adalah unit penyimpan fisik utama untuk data dalam 

basis data. Basis data terdiri dari tabel sihingga harus terdapat relasi 

antar tabel. Dalam penjelasan berikut ini akan dijelaskan mengenai 

perancangan desain database yang akan digunakan untuk 

membangun aplikasi system Informasi Administrasi rumah Sakit. 

Berikut adalah tabel-tabel yang akan digunakan dalam penyusunan 

database : 

3.5.1 Tabel Jabatan 

 Tabel jabatan mempunya field (kolom ) seperti yang terlihat 

pada Tabel 

Tabel 1 Tabel Jabatan 

Field Type Length Key 

IdJabatan Varchar 5 Primery key 

NamaJbtn Varchar 50 Not Null 

Tabel jabatan digunakan untuk menyimpan data jabatan. 

Tabel jabatan berisi IdJabatan sebagai kunci utama (primary key). 

Selain IdJabatan terdapat juga kolom lain yaitu, namaJbtn 

mempunyai keteranga not null yang artinya data tidak boleh kosong. 



3.5.2 Tabel Karyawan 

Tabel karywan mempunyai field (kolom) seperti yang terlihat 

pada Tabel 

Tabel 2 Tabel Karyawan 

Field Type Length Key 

IdKaryawan Varchar 5 Primery key 

NamaKar Varchar 100 Not Null 

Gender  Varchar 1 Not Null 

Alamat  Varchar MAX Not Null 

Telp Varchar 20 Not Null 

IdUser Varchar 5 Not Null 

IdJabatan Varchar 5 Not Null 

Pass Varchar 50 Not Null 

Status Varchar 1 Not Null 

Tabel karyawan digunakan untuk menyimpan data karyawan. 

Tabel karyawan berisi Idkaryawan sebagai kunci utama (primary 

key). Selain IdJabatan terdapat juga kolom lain yaitu, NamaKar, 

gender, alamat, telp, IdUser, IdJabatan, Pass, status. semua 

mempunyai keteranga not null yang artinya data tidak boleh kosong. 

 

 

 



3.5.3 Tabel Pasien 

 Tabel pasien mempunyai field (kolom) seperti yang terlihat 

pada Tabel 

Tabel 3 Tabel Pasien 

Field Type Length Key 

NoPsn Varchar 11 Primery key 

NamaPsn Varchar 100 Not Null 

Gender Varchar 1 Not Null 

TglLhr Varchar 10 Not Null 

UmurTh Int int Not Null 

UmurBln Int Int Not Null 

UmurHr Int Int Not Null 

GolDara Varchar 5 Not Null 

WN Varchar 5 Not Null 

Pddk Varchar 20 Not Null 

Status Varchar 20 Not Null 

Pekerjaan Varchar 20 Not Null 

Agama Varchar 10 Not Null 

Telp Varchar 20 Not Null 

AlamatPsn Varchar MAX Not Null 

NamaWali Varchar 100 Not Null 

StatusWali Varchar 10 Not Null 

UmurWali Int Int Not Null 

PkrjWali Varchar 20 Not Null 



AlamatWali Varchar MAX Not Null 

TelpWali Varchar 20 Not Null 

Pembyrn Varchar 20 Not Null 

PenangungJwb Varchar 100 Not Null 

AlamatJwb Varchar 100 Not Null 

TelpJwb Varchar 20 Not Null 

Ket Varchar MAX Not Null 

Tabel pasien digunakan untuk menyimpan data pasien. Tabel 

pasien berisi NoPsn sebagai kunci utama (primary key). Selain 

NoPsn terdapat juga kolom lain yaitu, NamaPsn, Gender, TglLhr, 

UmurTh, UmurBln, UmurHr, GolDara, WN, Pddk, Status, 

Pekerjaan, Agama, Telp, AlamatPsn, NamaWali, StatusWali, 

UmurWali, PkrjWali, AlamatWali, TelpWali, Pembyrn, 

PenanggungJwb, AlamatJwb, TelpJwb, dan Ket  semua mempunyai 

keteranga not null yang artinya data tidak boleh kosong. 

3.5.4 Tabel Pemeriksaan 

Tabel pemeriksaan mempunyai field (kolom) seperti yang 

terlihat pada Tabel 

Tabel 4 Tabel Pemeriksaan 

Field Type Length Key 

IdRekam Varchar 11 Primery key 

Tgl Varchar 10 Not Null 

Jam Varchar 100 Not Null 



Pengkajian Varchar 100 Not Null 

Diagnosa Varchar 100 Not Null 

PntLksn Varchar 100 Not Null 

CatatanKprt Varchar 100 Not Null 

Ket Varchar 100 Not Null 

NoPsn Varchar 11 Not Null 

IdDokter Varchar 5 Not Null 

NamaDokter Varchar 100 Not Null 

IdPrwt Varchar 5 Not Null 

NamaPrwt Varchar 100 Not Null 

Status Varchar 1 Not Null 

Tabel pemeriksaan digunakan untuk menyimpan data 

pemeriksaan pasien. Tabel pemeriksaan berisi IdRekam sebagai 

kunci utama (primary key). Selain IdRekam terdapat juga kolom lain 

yaitu Tgl, Jam, Pengkajian, Diagnosa, PntLksn, CatatanKprt, Ket, 

NoPsn, IdDokter, NamaDokter, IdPrwt, NamaPrwt, dan Status 

semua mempunyai keteranga not null yang artinya data tidak boleh 

kosong. 

3.5.5 Tabel User Role  

Tabel User Role mempunyai field (kolom) seperti yang 

terlihat pada Tabel 

 

 

 



Tabel 1 Tabel User Role 

Field Type Length Key 

IdUser Varchar  5 Primery key 

NamaUser Varchar 50 Not Null 

 

 Tabel User Role digunakan untuk menyimpan data dan user 

login 

 

 


