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ABSTRAK 

 

Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Ratu Zalecha memberikan pelayanan pemulasaran pada 

mayat, baik mayat yang berasal dari ruangan perawatan maupun dari luar rumah sakit yang dikelola secara 

manual, yang dengan dicatat menggunakan buku register pasien dan juga diinput menggukan MS Office Excel. 

Untuk meningkatkan pelayanan pada istalasi pemulasaran jenazah maka diperlukan sistem terkomputasi yaitu 

pelolaan pelayanan pemulasaran jenazah berbasis web. Dalam pembuatan sistem ini maka diperlukan 

perangkat keras dan lunak. Perangkat lunak berupa aplikasi Code Editor (Visual Studio Code), Web browser 

(Google Crome), dan juga Web Server (XAMPP). Perangkat keras berupa Personal Komputer. Dengan sistem 

tersebut memudahkan petugas dalam mengelola data pasien seperti menginputkan, menyimpan, mencari, dan 

membuat laporan data pasien. 

 

Kata Kunci: berbasis Web; pengelolaan layanan;  RSUD Ratu Zalecha 

 

 

ABSTRACT 

 

The Body Studying Installation of Ratu Zalecha Hospital provides screening services for corpses, 

both corpses from the treatment room and from outside the hospital which are managed manually, which are 

recorded using the patient register book and also inputted using MS Office Excel. To improve services at the 

mortuary installation, a computerized system is needed, namely the management of web-based mortuary 

services. In making this system, hardware and software are needed. The software is a Code Editor application 

(Visual Studio Code), a Web browser (Google Crome), and also a Web Server (XAMPP). Hardware in the form 

of Personal Computer. With this system, it is easier for officers to manage patient data such as inputting, 

storing, searching, and reporting patient data. 
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PENDAHULUAN  

Menurut (Kesehatan, 1990), Sarana upaya kesehatan yang penyelenggaraan kegiatan kesehatan serta 

dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian, upaya pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, 

pelayanan gawat darurat, pelayanan medis dan pelayanan non medis adalah rumah sakit. Rumah sakit milik 

Pemerintah Kabupaten Banjar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka 

mengupayakan penyelenggaraan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan usaha 

penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta usaha peningkatan pencegahan 

penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.  

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha memiliki pelayanan kesehatan yang dibagi menjadi tiga 

bidang pelayanan, terdiri dari bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, dan bidang penunjang 

medik. Disetiap bidang membawahi beberapa subbidang lainnya. Instalasi pemulasaran jenazah (IPJ) adalah 

bagian dari sub bidang dari pelayanan penunjang medik. IPJ adalah bidang yang melayani atau menangani 

jenazah pasien di rumah sakit, baik pasien dari dalam ataupun dari luar rumah sakit yang di rujuk ke rumah 

sakit. Pelayanan pada pengurusan jenazah merupakan bagian dari pelayanan pada Rumah Sakit yang 

mempengaruhi terhadap pandangan terhadap Rumah Sakit. Dengan memberikan pelayanan kualitas dan empati 

terbaik serta menyeluruh oleh petugas pemulasaran jenazah beserta perawat di setiap saat dimana terjadi 

interaksi langsung dengan pengguna layanan, didukung dengan fasilitas yang, aman, nyaman dan mudah 

(Untoro & Antonio, 2021).  

Pengelolaan pelayanan pada instalasi pemulasaran jenazah dilakukan menggunakan sistem penginputan 

manual, membuat pengelolaan pelayanan memerlukan lebih banyak waktu, sulitnya pencarian data, keamanan 

yang kurang, sehingga belum maksimal dan efesien. Upaya dukungan kegiatan sehari-hari menghadirkan 

teknologi informasi  semakin terasa bermanfaat. Pengguna web ialah perantara media digital sudah semakin 

luas. Beberapa contoh aplikasi dengan pemanfaatan media web bagi pelanggan bisnis ialah, layanan Corporate 

Customer Care, Internet Banking, Reservasi Hotel online, pengelolaan bisnis proses internal perusahaan sampai 

ke aplikasi e-learning.  

Aplikasi berbasis web bisa digunakan untuk mendukung aktifitas pelayanan. Dengan adanya aplikasi 

berbasis web dapat menyajikan layanan edukasi kepada konsumen sebagai upaya meningkatkan kualitas dan 

membangun loyalitas konsumen (Prayoga & Sensuse, 2010). Pada instasi pemulasaran jenazah RSUD Ratu 

Zalecaha pasien yang dilayani dikelompokan menjad tiga kategori yaitu pasien yang berasal dari ruangan 

perawatan rumah sakit, pasien temuan dari luar rumah sakit. Pada pasien temuan dari luar rumah sakit terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu pasien beridentitas dan tanpa identitas. Untuk pasien tanpa indetitas ada pelayanan lebih 

dikarena bilamana tidak ada pihak yang mengenal (keluarga) maka dalam waktu tidak lebih dari dua kali 

duapuluh empat jam maka akan dimakamkan pada pemakaman umum milik pemerintah.  

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dirancang dan 

dibangun sebuah Aplikasi pengelolaan pelayanan pada pemulasaran jenazah untuk membantu petugas instalasi 

pemulasaran jenazah dalam mengelola data pelayanan dengan mudah, cepat dan efesien. Maka dibuatlah 

penelitian “APLIKASI PENGELOLAAN LAYANAN PEMULASARAN JENAZAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH RATU ZALECHA BERBASIS WEB” 

 

METODE  

Penelitian ini terdiri dari beberapa metode yaitu pengumpulan data dan pengembagan sistem. 

Pengumpulan Data 

Beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data, ialah sebagai berikut :  

1. Literatur : Dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur dari situs-situs di internet, 

jurnal ilmiah, dan bacaan- bacaan yang berkaitan dengan pelayanan pemulasaran jenazah. 

2. Survey : Dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan (Instalasi Pemulasaraan Jenazah RSUD Ratu 

Zalecha) berinteraksi dengan petugas berkaitan pemenuhan kelengkapan data 

3. Pengamatan (Observasi) : Dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pada ruang instalasi 

pemulasaraan jenazah. 

4. Wawancara (Interview) : pada metode ini dilakukan dengan berdialog secara langsung kepada petugas 

instalasi pemulasaraan jenazah sebegai pengelola data pelayanan jenazah. 

Pengembangan Sistem 

Adapun metode yang dilakukan untuk Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan layanan pemulasaran jenazah 

pada RSUD Ratu Zalecha Berbasis Web ialah menggunakan Metode Waterfall yang merupakan  metode yang 

dibuat menyerupai pemodelan air terjun yang jatuh satu persatu hingga menyelesaikan tahap sebelumnya 

kemudian  dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan menurun terurut. Pendekatan disusun sistematis rapi bagai 

air terjun mulai dari tingkat kebutuhan sistem kemudian berlanjut ke tahapan analysis, design, implementation, 

testing, dan maintenance. Berikut langkah-langkah dalam model air terjun digunakan :  

  



 

 
Gambar 1. 1 Langkah Pembuatan Sistem 

 

Adapun gambaran dari langkah pembuatan sistem menggunakan metode  Waterfall yaitu :  

1. Analysis  Tahapan ini menganalisa terhadap keperluan pada sistem didasari oleh penelitian yang telah 

dilaksanakan. Yaitu diperlukannya pengelolaan layanan pemulasaran jenazah yang akan diolah dan dapat 

diakses oleh pengguna tertentu yang akan disesuaikan. Kemudian menentukan fitur – fitur apa saja yang 

diperlukan dan level pengguna apa saja yang akan dibuat dalam sistem beserta dengan hak akses nya yang 

ditentukan.   

2. Design  Pada tahap ini dimulai dengan pembuatan rancangan antarmuka keluaran atau hasil keluaran sistem. 

Berdasarkan rancangan antarmuka keluaran tersebut, dibuat antarmuka masukan untuk fitur – fitur yang 

diperlukan. 

3. Implementation  Setelah rancangan telah selesai dibuat, berdasarkan itulah sistem akan dibuat kedalam unit – 

unit program menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Dimulai dari antarmuka masukkan untuk 

halaman masuk / login pada sistem hingga antarmuka  keluaran untuk setiap data  pemulasaran jenazah yang 

dibutuhkan pada sistem. 

4. Testing  Pada tahap ini sistem diuji coba dengan dijalankan untuk menentukan apakah telah sesuai dengan 

keperluan yang dirancang sebelumnya dan dilakukan perbaikan pada sistem apabila diperlukan. 

5. Maintenance  Tahap ini dilakukan untuk pemeliharaan terhadap sistem secara berkala dan menyesuaikan 

keperluan pada lapangan untuk pembaharuan pada tiap fiturnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian ini adalah Aplikasi Pengelolaan Pelayanan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum 

Daerah Ratu Zalecha Berbasis Web. 

 

Berikut ini Usulan  Flowmap baru dari  Aplikasi Pengelolaan Pelayanan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit 

Umum Daerah Ratu Zalecha Berbasis Web. 

 



 

Gambar 1. 2 Flowmap Usulan 

Berikut ini Rancangan Use Case Diagram untuk pembuatan Aplikasi Pengelolaan Pelayanan Pemulasaran 

Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Berbasis Web. 

 

 
 

Gambar 1. 3 Rancangan Use Case Diagram 

 

Berikut ini rancangan activity diagram  dari Aplikasi Pengelolaan Pelayanan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit 

Umum Daerah Ratu Zalecha Berbasis Web. 

 

 
Gambar 1. 4 Rancangan Activity Diagram Pasien Ruang Perawatan User 



 

 
Gambar 1. 5 Rancangan Activity Diagram Data Pasien 

 

 
Gambar 1. 6 Rancangan Activity Diagram Pelayanan Pasien Ruang Perawatan 

 

  



 

Berikut ini rancangan sequence diagram  dari Aplikasi Pengelolaan Pelayanan Pemulasaran Jenazah Rumah 

Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Berbasis Web. 

 
Gambar 1. 7 Rancangan Sequence Diagram Admin 

 

Petugas memilih jenis akun dan password pada sistem, sistem memvalidasi jenis akun dan password, 

sesudah tervalidasi maka halaman menu utama akan tampil dan bisa membuat laporan. 

 

Berikut ini rancangan class diagram  yang mendefenisikan kelas-kelas untuk diolah memenuhi keperluan 

pembuatan sistem dari Aplikasi Pengelolaan Pelayanan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu 

Zalecha Berbasis Web. 

 
Gambar 1. 8 Rancangan Class Diagram 

 

  



 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

Hasil dari rancangan tampilan halaman masukan sistem, sebagai berikut : 

1. Tampilan Login 

 
Gambar 1. 9 Tampilan Halaman Login 

Cara Kerja 

a. Pilih jenis akun yang digunakan dan mengisi password yang telah terdaftar 

b. Kemudian klik tombol login yang kemudian akan diarahkan pada halaman berada sesuai dengan akun 

yang terdaftar 

2. Tampilan Beranda 

a. Beranda Admin 

Pada beranda admin seluruh data akumulasi seluruh data ditampilkan. 

 
Gambar 1. 10 Beranda Admin 

 

b. Beranda User 

Pada beranda user data yang ditampilkan hanya sesuai dengan kelompok ruangan akun yang 

digunakan. 

 
Gambar 1. 11 Beranda User  



 

c. Beranda Direktur 

Pada beranda direktur data yang ditampilkan merupakan rekap data seluruh pasien.  

 

 
Gambar 1. 12 Beranda Direktur 

3. Tampilan Halaman Pengolahan data 

a. Data Master 

Menampilkan data utama yang hanya diakses oleh admin, yang kemudian data diolah untuk 

rangkaian data. 

 

 

Gambar 1. 13 Tampilan Halaman Data Master 

b. Data Pasien 

Menampilkan data yang berkaitan dengan biodata pasien. 

 

 

Gambar 1. 14 Tampilan Halaman Data Pasien Ruangan  



 

c. Data Pelayanan Pasien 

Menampilkan data pelayanan pasien pemulasaraan yang diproses. 

 
Gambar 1. 15 Tampilan Halaman Pelayanan Pasien Ruangan 

4. Tampilan Halaman Laporan  

Pada tampilan antarmuka laporan menampilkan data rekap pasien pasien dari ruang perawatan pada 

aplikasi 

 

Gambar 1. 16 Tampilan Rekap Pasien Dari Ruang Perawatan 
 

Tampilan Antar Muka Keluaran Sistem 

Hasil dari rancangan tampilan antar muka keluaran sistem adalah sebagai berikut: 

Laporan Rekap Pasien Ruang Perawatan 

Menampilkan seluruh rekap data pasien dari ruang perawatan 

 
Gambar 1. 17 Tampilan keluaran Rekap Pasien Ruang perawatan 



 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab keseluruhan, disimpulkan dengan 

adanya aplikasi ini membuat pengelolaan data pasien pada instalasi pemulasaran jenazah menjadi lebih 

memudahkan dikelola petugas dalam mengerjakan penginputan data, penyimpanan data, dan pelaporan data. 

Memberi keamanan yang baik dengan adanya otorisasi pada saat membuka aplikasi sehingga kerahasian data 

pasien dapat terjaga. 

Saran 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini terdapat tidak luput dari kekurangan yang terdapat 

dalam pemrograman. Saran-saran yang dapat diajukan dalam penyempurnaan program ini dikemudian hari 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pengembangan aplikasi ini kedepannya sebaiknya ditambahkan pengelolaan data pasien 

rujukan dari fasilitas kesehatan/ rumah sakit lain. 

2. Dilakukan pembaharuan berkala untuk memenuhi kebutuhan sistem yang terus berkembang 

menyesuai perkembangan waktu dan peningkatan kebutuhan pengguna. 
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