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ABSTRAK 
Penyelenggaraan sistem informasi di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta 
menggunakan sistem pencatatan manual, dimana petugas masih kesulitan dalam 
melakukan pencarian nomor rekam medis karena banyak pasien yang tidak 
membawa kartu berobat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
sistem informasi pasien di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian developmental dengan metode prototyping. Hasil penelitian 
ini peneliti menciptakan suatu prototyping yang meliputi identifikasi Data Flow 
Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), basis data, desain tampilan 
sistem, dan bentuk cetakan laporan yang dihasilkan. Dengan adanya 
pengembangan sistem informasi pasien, nantinya akan dapat membantu 
meningkatkan pelayanan di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta. Perbedaan 
dengan pengembangan sebelumnya dalam prototyping ini menghasilkan hasil 
keluaranberupa laporan rekapitulasi pelayanan kesehatan dan laporan kunjungan 
pasien. Pengembangan sistem yang ada masih banyak kekurangan, seperti belum 
terintegrasinya antara bagian registrasi dengan subsistem lainnya. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Pasien, Pengembangan Sistem 
 
 
ABSTRACT 
Implementation of information system at Bhayangkara Clinic Polresta Surakarta 
uses manual recording system, officials feel difficach number medical record 
because patients don’t bring KIB. The aim of this study to develop system 
information patients at Bhayangkara Clinic Polresta Surakarta. The research 
method was prototyping developmental. The result of the study was creating of 
prototyping that included data flow diagram (DFD), Entity Relationship Diagram 
(ERD), data bases, design appearance system, andprint reported. Development of 
patient information system helps increase servise at Bhayangkara Cinic Polresta 
Surakarta. Previous development in prototyping created summary of service 
healthy and report of patients visit. Development system had weaknes, for 
example it didn’t integrate with other systems. 
 
Keywords               : System Information of patient, Development system  
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PENDAHULUAN 

Klinik sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan umum 

membutuhkan keberadaan sistem informasi yang akurat dan handal, serta cukup 

memadai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada para pasien serta 

lingkungan yang terkait lainnya. Pengelolaan data di institusi pelayanan kesehatan 

merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan sistem 

informasi klinik. 

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 22 November 2013 dengan 

mewawancarai kepala poliklinik (Kapaur) dan petugas pendaftaran bahwa  Klinik 

Bhayangkara Polresta Surakarta merupakan satuan kerja urusan kesehatan (Urkes) 

Polresta Surakarta yang melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

umum, anggota POLRI, PNS POLRI, dan keluarganya. Penyelenggaraan sistem 

informasi Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta menggunakan sistem pencatatan 

manual, dalam proses pendaftaran pasien, petugas masih kesulitan dalam proses 

pencarian nomor rekam medis pasien karena banyak pasien yang tidak membawa 

kartu berobat.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pasien lama yang 

datang untuk berobat per hari yang tidak membawa kartu berobat (KIB) rata-rata 

15-20 pasien dan dalam melakukan proses pendaftaran petugas memerlukan 

waktu rata-rata 15 menit. Petugas melakukan proses pendaftaran awal yaitu 

menanyakan nomor rekam medis pasien, apabila pasien tidak ingat nomor rekam 

medisnya maka petugas mencari di buku register, apabila tidak menemukan 

petugas membuatkan rekam medis baru. Hal tersebut membuat pelayanan menjadi 
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terganggu karena petugas memerlukan waktu yang lama dalam proses 

pendaftaran.  

Disisi lain penggunaan sistem yang sekarang berlangsung pemrosesan 

data dan pemrosesan informasi memakan banyak waktu atau berlangsung lama, 

dalam penerapannya sistem manual akan sulit melakukan kontrol karena 

pemrosesan data dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya kesalahan akan 

semakin besar, terjadinya pengulangan pencatatan atau reduksi data dan sistem 

manual kurang efisien karena perlu melakukan dokumentasi secara manual, data 

mudah hilang dan terjadinya duplikasi nomer rekam medis. Dalam pemakaian 

sistem informasi diharapkan pemrosesan data akan berlangsung cepat, sistem 

berbasis informasi akan memudahkan kontrol sehingga kemungkinan terjadinya 

kesalahan dapat ditekan, sistem berbasis informasi lebih efisien karena 

dokumentasi akan dilakukan secara otomatis baik pembuatan pelaporan maupun 

pendaftaran pasien. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi 

pasien di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian developmental atau 

pengembangan sistem dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di 

Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta pada Bulan Januari 2014. Objek dalam 

penelitian ini adalah sistem informasi pasien sedangkan subjeknya adalah 4 orang 

petugas rekam medis dan 1 kepala poliklinik. Pengumpulan data dilakukan 

dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Identifikasi Kebutuhan User 

Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi kebutuhan user pada 

segi kinerja dan informasi, dari hasil pembahasan dari segi: 

1.  Performa (Kinerja) 

 Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta memiliki dua pendaftaran 

yaitu pendaftaran rawat jalan untuk pasien umum, pasien gigi, BKIA dan 

pendaftaran rawat inap untuk pasien persalinan. Proses pendaftaran 

petugas memerlukan waktu untuk mendaftar pasien baru sekitar 15 menit 

untuk pasien lama dibutuhkan waktu  10 menit. Apabila pasien tidak 

membawa KIB atau kartu pasien, petugas pendaftaran menanyakan 

nomor rekam medis pasien atau mencari ke buku register apabila tidak 

ada maka petugas membuat status rekam medis baru. Dari hasil 

sebelumnya didapatkan bahwa Klinik Bhayangkara dalam melalukan 

proses pendaftaran masih memerlukan waktu yang lama. Hal ini didukung 

oleh teori Fatta (2007), masalah kinerja terjadi ketika tugas-tugas yang 

dijalankan tidak mencapai sasaran dan waktu yang dibutuhkan. 

2. Information (Informasi) 

 Klinik Bhayangkara untuk mengetahui analisis laporan hanya 

dapat dilakukan per bulan. Laporan dilaporkan ke Kapolda Semarang atau 

Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dan Dinas Kesehatan Surakarta 

setiap awal bulan tanggal lima. Selama ini belum pernah terjadi 

keterlambatan pengiriman laporan setiap bulannya. Proses pembuatan 
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laporan masih dibuat secara manual dari proses rekapitulasi dari buku 

kunjungan setiap poli kemudian dilakukan pengolahan data diprogram 

microsoft exel sehingga informasi yang dihasilkan di bagian pelaporan 

mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu ketidakakuratan data yang 

tersimpan karene jumlah kunjungan pasien sering berbeda dengan jumlah 

kunjungan setiap poli. Hal ini didukung oleh penelitian Sutanta (2003) 

bahwa nilai informasi dikatakan sempurna apabila nilai informasi memiliki 

cakupan yang luas dan lengkap artinya informasi yang masih sepotong dan 

tidak lengkap menjadi tidak bernilai, karena tidak dapat digunakan secara 

baik. 

B. Pengembangan Prototype Sistem 

1. Sistem yang sedang berjalan 

Kegiatan pendaftaran di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta 

dimulai dari pasien datang ditempat pendaftaran dan melakukan proses 

pendaftaran. Pasien dibedakan menjadi pasien baru dan pasien lama. 

Pasien baru dibuatkan KIB dan dicatat identitas pasien, sedangkan pasien 

lama, pasien menyerahkan KIB untuk dicarikan rekam medis pasien. 

Rekam medis pasien diserahkan oleh pasien dan pasien menuju poliklinik 

yang dituju.  

Berdasarkan sistem pendaftaran yang ada di  Klinik Bhayangkara 

Polresta Surakarta belum sesuai dengan Permenkes  RI Nomor 

269/Menkes/Per/III/2008 Pasal 10 Ayat (1) bahwa informasi yang 

didapat pada rekam medis sifatnya rahasia, artinya tidak semua orang 
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bisa membaca dan mengetahuinya sehingga dokumen rekam medis 

seharusnya diantar langsung oleh petugas ke poliklinik yang dituju.   

2. Diagram konteks 

Pengembangan sistem informasi pasien di Klinik Bhayangkara 

dapat digambarkan menggunakan diagram konteks, dimana sistem 

informasi pasien menunjukkan proses data, sedangkan pasien sebagai 

entity luar akan memasukkan data pasien kedalam sistem informasi dan 

akan menghasilkan keluaran KIB. Tempat pendaftaran pasien akan 

menghasilkan data pasien, diagnosa, tindakan dan obat yang akan diolah 

di sistem informasi pasien. Hasil akhir dari pengolahan sistem informasi 

akan menghasilkan laporan yang akan diserahkan kepimpinan.  

3. DAD level 0 

Menurut Fatta  DAD level 0 diagram menunjukkan semua proses 

utama yang menyusun keseluruhan sistem. Pada level ini juga 

ditunjukkan bagaimana proses-proses utama terhubung dengan entitas 

eksternal. Pada level ini juga dilakukan penambahan data store. 

Pengembangan sistem informasi pasien di Klinik Bhayangkara 

dapat digambarkan menggunakan DAD level 0 yaitu dapat dijelaskan 

bahwa dari pasien masuk akan melakukan proses pendaftaran dan 

mendapatkan hasil identifikasi berupa data pasien, proses pendaftaran 

dan data pasien masuk kedalam sistem informasi pasien dan 

menghasilkan keluaran KIB yang diserahkan kepada pasien.  
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Dalam pemerikasaan akan mendapatkan hasil diagnosis dimana 

nama diagnosis dimasukkan kedalam sistem informasi pasien dan 

mendapatkan keluaran kode diagnosis. Tindakan pasien akan 

memasukkan kode tindakan kedalam sistem informasi dan menghasilkan 

nama tindakan. Kode dokter dimasukkan kedalam sistem informasi dan 

mendapatkan keluaran nama dokter. Kode poliklinik juga dimasukkan 

kedalam sistem informasi dan menghasilkan nama poliklinik yang dituju. 

Kode obat dimasukkan kedalam sistem informasi akan mengasilkan 

keluaran nama obat. Dari masukan entity diatas saling berhubungan 

karena akan menghasilkan laporan dari proses pengolahan sistem 

informasi pasien. 

4. DAD level 1 

Pengembangan sistem informasi pasien di Klinik Bhayangkara 

dapat digambarkan menggunakan DAD level 1 yaitu dari tempat 

pendaftaran pasien (TPP) akan melakukan proses pasien yang didapat 

dari data identitas pasien menghasilkan data pasien  dan melakukan 

penyimpanan pasien. Proses diagnosis didapat dari data diagnosis pasien 

dan melakukan penyimpanan berupa diagnosis. Proses tindakan didapat 

dari data tindakan pasien yang diberikan dokter dan melakukan 

penyimpanan berupa tindakan.  

Proses poliklinik didapat dari data poliklinik tujuan pasien dan 

melakukan penyimpanan berupa poliklinik. Proses dokter didapat dari 
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data data dokter dan melakukan penyimpanan berupa dokter. Proses obat 

didapat dari data obat dan melakukan penyimpanan berupa obat.  

5. Basis data 

Dalam pengembangan sistem informasi pasien ini peneliti membuat 

rancangan basis data dengan nama file pendaftaran pasien, dimana 

sebagai primary key yaitu No RM sedangkan nama pasien sebagai 

foreign key. Input pendaftaran pasien berisi No RM dan identitas lengkap 

pasien. File transaksi sebagai primary key No_ RM, sedangkan foreign 

key kd_dokter, kd_diagnosa, kd_tindakan, kd_poli, dan kd_obat. File 

transaksi berisi semua data dalam proses pelayanan.  

File data dokter kd_dokter sebagai primary key, dan terdapat inputan 

nama dokter, jenis spesialis, dan alamat. File tindakan dalam rancangan 

basis data menghasilkan kd_tindakan sebagai primary key. File obat 

dalam rancangan basis data menghasilkan kd_obat sebagai primary key 

dan menghasilkan nama obat dan dosis obat. File diagnosa dalam 

rancangan basis data menghasilkan kd_diagnosa sebagai primary key. 

File poliklinik dalam rancangan basis data menghasilkan nama poli dan  

kd_poli sebagai primary key. 

6. Merancang entity relationship diagram (ERD) 

Menurut (Yakub, 2007),  ERD juga merupakan model konseptual 

yang dapat mendiskripsikan antara hubungan file yang digunakan untuk 

memodelkan struktur data dengan hubungan antar data. 
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Peneliti membuat entity relationship diagram (ERD) dimana setiap 

file pasien, poliklinik, diagnosa, tindakan, obat dan dokter akan berelasi 

dengan file transaksi. 

7.  Desain Input dan Output 

Klinik Bhayangkara membutuhkan sebuah sistem informasi yang 

memiliki tampilan menarik, mudah digunakan dan dapat terhubung 

ditiap poli, dapat menghasilkan KIB, KIUP, dan  laporan secara 

otomatis. Dalam pembuatan development software peneliti 

menghasilkan pemrogaman yang dapat merancang sendiri format 

penyimpanan informasi, mengolah data menjadi informasi dan 

menyajikan dalam bentuk dan dalam pelaksanaannya mudah digunakan. 

Dalam pembuatan pemrogaman development software  peneliti 

menghasilkan desain input dan desain output. Macam-macam desain 

input yang dihasilkan antara lain: 

1. Desain input data pasien 

2. Desain input data diagnosa 

3. Desain input data tindakan 

4. Desain input data dokter 

5. Desain input data obat 

6. Desain input data poliklinik 

Sedangkan untuk output menghasilkan data antara lain: 

1. Output Rekapitulasi Pelayanan Kesehatan 

2. Output Laporan Kunjungan Pasien 
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Dalam hasil program masih terdapat banyak kelemahan sistem 

yang dijalankan yaitu kekurangan dalam rancangan sistem ini, adalah 

fitur-fitur yang ada belum sepenuhnya lengkap dan dapat dioperasikan 

sebagaimana mestinya. Sistem belum bisa terintegrasi dengan sistem 

yang lainnya. Hasil output laporan juga belum lengkap. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Identifikasi kebutuhan sistem dari segi kinerja, masih banyak pasien yang 

tidak membawa KIB membuat proses pendaftaran menjadi lama karena 

petugas harus mencari dibuku register.  

2. Identifikasi dari sistem informasi dalam proses pelaporan tidak pernah terjadi 

keterlambatan dan proses pembuatan laporan dibuat secara manual sehingga 

menimbulkan ketidakakuratan data.   

3. Rancangan sistem yang ada masih banyak kekurangan, seperti belum 

terintegrasinya antara bagian registrasi dengan subsistem lainnya. Pembuatan 

laporan yang belum lengkap. 

Saran 

1. Saran bagi klinik 

a) Hasil dari penelitian ini perlu ditindak lanjuti dan dapat digunakan 

sebagai mana mestinya, untuk menunjang sistem informasi pasien di 

Klinik Bhayangkara. 

b) Sebaiknya segera dilakukan implementasi sistem informasi pasien. 

2. Saran bagi peneliti lain 
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a) Dapat dikembangkan sistem kasir atau billing yang terintegrasi dengan 

sistem yang ada. 

b) Identifikasi laporan periodik waktu untuk rencana pengembangan 

berikutnya. 
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