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Abstrak: Pada saat ini Puskesmas merupakan salah satu tumpuan kesehatan masyarakat di setiap
kecamatan. Sistem pelayanan yang diberikan Puskesmas telah menunjukkan pelayanan yang lebih baik,
akan tetapi terdapat salah satu pelayanan yang masih kurang yaitu pelayanan antrian yang masih
menggunakan model pemanggilan berdasarkan kartu rekam medis yang diberikan kepada petugas
administrasi puskesmas. tujuan penelitian adalah Mengantisipasi sistem pelayanan antrian
menggunakan model pemanggilan pasien berdasarkan kartu rekam medis dengan merancang sistem
informasi data antrian.
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PENDAHULUAN
Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat
Puskesmas adalah organisasi fungsional yang
menyelenggarakan upaya kesehatan yang
bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat
diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Pada
saat ini Puskesmas Kecamatan merupakan salah
satu tumpuan kesehatan masyarakat di tingkat
kecamatan. Sebagai tumpuan peningkatan
kesehatan masyarakat, pelayanan yang diberikan
harus terus ditingkatkan demi menjadikan
menyehatkan masyarakat secara keseluruhan.
Sistem pelayanan yang diberikan Puskesmas
telah menunjukkan pelayanan yang lebih baik,
akan tetapi terdapat salah satu pelayanan yang
masih kurang yaitu pelayanan antrian yang
masih menggunakan model pemanggilan
berdasarkan kartu rekam medis yang diberikan
kepada petugas administrasi puskesmas. sering
sekali proses pemanggilan menggunakan jasa
suara petugas menjadi kurang efektif dimana si
petugas harus memanggil beberapa kali
memanggil
pasien
sehingga
mengalami
kelelahan.
Maka oleh sebab itu diperlukan sebuah
sistem informasi berbasiskan komputerisasi
yang dapat mengatasi sistem antrian yang telah
diterapkan
sebelumnya.
Dengan
sistem
informasi antrian yang diintegrasikan dengan
data rekam medis maka manfaat yang
diharapkan adalah pasien dapat melihat nomor
antriannya yang dipanggil terlihat pada layar
monitor dan dokter dapat memeriksa pasien
berdasarkan nomor antriannya. Dengan adanya
integrasikan sistem rekam medis dokter juga
tidak perlu lagi melihat kartu rekam medis akan
tetapi dapat melihat pada sistem informasi yang
dapat menampilkan rekam medis pasien secara
keseluruhan.
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KAJIAN PUSTAKA
Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
adalah
organisasi
fungsional
yang
menyelenggarakan upaya kesehatan yang
bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat
diterima dan terjangkau oleh masyarakat,
dengan peran serta aktif masyarakat dan
menggunakan hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan
biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan
masyarakat (Depkes RI, 2011).

Rekam Medis
Pengertian Rekam Medis dan Rawat Jalan
Rekam medis adalah suatu keterangan baik
secara tertulis maupun rekaman tentang identitas
klien, hasil pengkajian, atau segala pelayanan
dan tindakan medis yang diberikan kepada
pasien (Wildan dan Hidayat 2008, h.28 ).
Pelayanan rawat jalan adalah pencatatan yang
diperlukan hanya sebatas catatan atau dokumen
tentang identitas pasien, pemeriksaan fisik,
diagnosis/masalah, tindakan/pengobatan, dan
pelayanan lain yang telah diberikan kepada
pasien (Wildan dan Hidayat 2008, h.28 ).

Sistem Antrian
Antrian adalah keadaan di mana seorang
individu harus menunggu giliran untuk
mendapatkan jasa pelayanan. Pelayanan antrian
tersebut timbul karena banyaknya individu yang
membutuhkan jasa pelayanan pada waktu yang
bersamaan. Sebagai akibatnya seseorang harus
menunggu beberapa waktu dalam suatu antrian
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untuk menunggu giliran agar mendapatkan
pelayanan, oleh karena itu sistem antrian
dirancang lebih efesien dengan menggunakan
teori antrian (Arina, 2014, h.278)

dijelaskan bahwa petugas mempunyai tugas
input data dokter, pasien, nomor antrian dan
rekam medis. Sedangkan dokter hanya dapat
input rekam medis dan laporan rekan medis per
pasien dan rekam medis per hari.

Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah
sebuah sistem informasi pada level manajemen
yang berfungsi untuk membantu perencanaan,
pengendalian, dan pengambilan keputusan
dengan menyediakan resume rutin dan laporanlaporan tertentu. SIM mengambil data mentah
dari TPS (Transaction Processing System) dan
mengubahnya menjadi kumpulan data yang
lebih berarti yang dibutuhkan manager untuk
menjalankan tanggung jawabnya. Untuk
mengembangkan suatu SIM, diperlukan
pemahaman yang baik tentang informasi apa
saja yang dibutuhkan manajer dan bagaimana
mereka menggunakan informasi tersebut.(Hanif
Al Fatta, 2007, h.12).

Data Flow Diagram (DFD)
Data Flow Diagram (DFD) adalah alat
pembuatan model yang memberikan penekanan
hanya pada fungsi sistem. Data flow diagram ini
merupakan alat perancangan sistem yang
berorientasi pada alur data dengan konsep
dekomposisi
dapat
digunakan
untuk
penggambaran analisa maupun rancangan sistem
yang mudah dikomunikasikan oleh profesional
sistem kepada pemakai maupun pembuat
program. (David, 1992, h.23)

Entity Relationship Diagram (ERD)
ERD adalah model konseptual yang
mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan.
ERD digunakan untuk memodelkan struktur
data dan hubungan antar data. Dengan ERD,
model dapat diuji dengan mengabaikan proses
yang dilakukan (Imbar, 2006, h.44). Komponen
– komponen yang termasuk dalam ERD antara
lain, adalah:
1) Entitas (Entity) adalah Sebuah barang atau
obyek yang dapat dibedakan dari obyek lain.
2) Relasi (Relationship) adalah Asosiasi 2 atau
lebih entitas dan berupa kata kerja.
3) Atribut (Attribute) adalah Properti yang
dimiliki setiap entitas yang akan disimpan
datanya.
4) Kardinalitas (Kardinality) adalah Angka
yang menunjukkan banyaknya kemunculan
suatu obyek terkait dengan kemunculan
obyek lain pada suatu relasi.

METODE PENELITIAN
Analisis dan Rancangan Sistem
Pada diagram kontek pada Gambar 1 dapat
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- Input Data Dokter
- Input Data Pasien
- Input Data Antrian

- Laporan Data Rekam Medis per Pasien
Sistem Informasi
Manajemen Data
Antrian dan Rekam
Medis Terintegrasi

Petugas
- Laporan Data Rekam Medis per Pasien
- Laporan Data Pasien

Dokter
- Input Data Rekam Medis Per Pasien

- Informasi Nomor Antrian
Pasien

Gambar 1. Diagram Kontek
Pada data flow diagram Gambar 2 dapat
dijelaskan bahwa sistem informasi rekam medis
pasien dapat dijalankan dengan mengikuti alur
sesuai dengan tingkat levelnya. Pada sistem
terdapat 3 level yaitu level 0, level 1 dan level 2
dengan aturan beberapa proses yaitu petugas
menginput data kamar dan disimpan pada tabel
kamar, petugas menginput data dokter dan
disimpan pada tabel dokter, petugas menginput
data pasien dengan mengakses data kamar dan
dokter dan data pasien disimpan pada tabel
pasien. Sedangkan pada sisi dokter menginput
data rekam medis dengan mengakses data pasien
dan data dokter sehingga menghasilkan data
rekam medis per pasien dan disimpan pada tabel
rekam medis. Laporan rekam medis dapat
diakses oleh petugas dan dokter.
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Gambar 2 Data Flow Diagram
Pada rancangan Entitiy relationship diagram
Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa dokter
memiliki pasien dan pasien mempunyai rekam
medis. Setiap pasien juga mempunyai antrian.

Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

Setiap dokter mengisi atau melakukan rekam
medis.Pada rancangan skema tabel relasi
database yang terdapat pada Gambar 4 dapat
dijelaskan bahwa hubungan tabel pasien dan
tabel antrian adalah kode pasien, hubungan tabel
antrian dengan tabel medis adalah kode antrian,
hubungan tabel user dengan tabel medis adalah
kode user dan hubungan tabel pasien dengan
tabel medis adalah kode pasien.
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Gambar 5. Form Input User
Tampilan form pasien dapat dilihat pada
Gambar 6 dimana terdiri atas input data nomor
kartu, nama pasien, umur, alamat, nomor KTP
dan telepon. Form user hanya dapat diakses oleh
user dengan level Petugas.
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Gambar 3. Entity Relationship Diagram

Gambar 6. Form Input Pasien
Tampilan form pengambilan nomor antrian
dapat dilihat pada Gambar 7. Form user hanya
dapat diakses oleh user dengan level Petugas.
Nomor antrian degenerate dari dalam sistem.

Gambar 4. Skema Tabel Relasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Halaman input data yang dihasilkan
berupa form input data user, pasien, antrian dan
data rekam medis. Pengisian data yang telah
diisi disimpan dengan menekan tombol simpan.
Hasil yang disimpan akan ditampilkan pada
halaman view yang berada disamping form
pengisian. Untuk melakukan aksi update dan
hapus maka pada halaman view terdapat
tombol edit dan hapus. Pada aksi update data
sebelum akan ditampilkan pada form update
dan user hanya mengantikan data yang ingin
diupdate, jika telah selesai maka user dapat
menekan tombol update. Tampilan form user
dapat dilihat pada Gambar 5 dimana terdiri atas
input data username, password, level, nip, nama
lengkap dan telepon. Form user hanya dapat
diakses oleh user dengan level Admin.
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Gambar 7. Form Pengambilan Nomor Antrian
Tampilan nomor antrian yang dipanggil
dapat dilihat pada Gambar 8 dimana terdiri atas
informasi tanggal antrian, nomor antrian, nama
pasien dan ruang yang harus dimasuki.

Gambar 8. Tampilan nomor antrian pasien
Tampilan form rekam medis dapat dilihat
pada Gambar 9 dimana terdiri atas input data
diagnose dokter dan resep obat. Form user
hanya dapat diakses oleh user dengan level
Dokter.
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Gambar 9. Form Rekam Medis
Tampilan laporan riwayat rekam medis
pasien dapat dilihat pada Gambar 10 dimana
terdiri atas informasi tanggal periksa, nomor
antrian, nama pasien, diagnose, resep dan dokter
yang menanganinya. Form user hanya dapat
diakses oleh user dengan level Dokter.

Gambar 10. Form Riwayat Rekam Medis Pasien

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian beberapa
yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem informasi data antrian pada
Puskesmas telah menghasilkan Tabel
pasien, userm rekam medis dan pasien, serta
laporan rekam medis per pasien.
2. Sistem informasi data antrian pada
Puskesmas
telah dapat menyajikan
informasi berbasiskan browser dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP
dan mySQL.
3. Dengan adanya sistem informasi data
antrian dapat membantu petugas puskesmas
dalam melayani antrian pasien.
4. Dengan adanya sistem informasi antrian
yang diintegrasikan dengan sistem rekam
medis maka pihak petugas puskesmas dapat
memperbaharui dan mengakses informasi
data rekam medis pasien secara online dan
data tersimpan secara digital disebuah
server.
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