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ABSTRAK 

RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin merupakan rumah sakit provinsi Kalimantan 

Selatan yang beralamat di jalan Brig. Jend. H. Hasan Basri No.1 Kayutangi Ujung Kecamatan 

Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah sakit ini memiliki fasilitas 

yang cukup lengkap diantaranya poli klinik Rawat Jalan dan Rawat Inap. Namun di antara itu masih 

ada kekukarangan yang harus segera di selesaikan seperti pengelolaan data pasien yang sering kita 

temukan pada bagian Informasi/Receptionis, perekapan surat menyurat seperti surat rujukan masuk, 

surat rujukan keluar, surat kematian dan surat kelahiran yang dimana perekapannya masih dalam bentuk 

pembukuan hal ini sangat tidak efesien. Untuk itu dibutuhkan suatu solusi yang dapat membantu kinerja 

pada pengelolaan data secara terkomputerisasi agar lebih efesien dan spesifik yaitu “Aplikasi portal 

informasi data pasien pada RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin ”. Aplikasi tersebut 

menggunakan pemrograman Web dan  database MySQL. Dengan database MySQL pembuatan laporan, 

penyimpanan data dan proses pencarian data dapat dilakukan lebih cepat, karena semua data telah 

terintegrasi kedalam aplikasi. 

 

Kata kunci : Data Pasien, MySQL, RSUD, Web 

 

ABSTRACT 

 

HOSPITAL. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin is a hospital for the province of South Kalimantan 

which is located at Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basri No.1 Kayutangi Ujung, North Banjarmasin 

District, Banjarmasin City, South Kalimantan Province. This hospital has quite complete facilities 

including outpatient and inpatient clinic. But among them there are still shortcomings that must be 

resolved immediately, such as managing patient data that we often find in the Information / Receptionist 

section, recording correspondence such as incoming referral letters, outgoing referral letters, death 

certificates and birth certificates where the recording is still in bookkeeping form. this is very inefficient. 

For that we need a solution that can help performance in computerized data management to make it 

more efficient and specific, namely "Patient data information portal application in RSUD. Dr. H. Moch. 

Ansari Saleh Banjarmasin ". The application uses Web programming and MySQL database. With the 

MySQL database, report generation, data storage and data retrieval processes can be done faster, 

because all data has been integrated into the application. 
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PENDAHULUAN 

RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin merupakan rumah sakit provinsi Kalimantan 

Selatan yang beralamat di jalan Brig. Jend.H.Hasan Basri No.1 Kayutangi Ujung Kecamatan 

Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Sistem pengadministrasian yang 

dilakukan Rumah Sakit Ansari Saleh sudah terkomputerisasi seperti pendaftaran pasien Rawat Inab dan 

Rawat Jalan, Rekam Medis, serta pengadministrasian (pembayaran dan obat), namun di antara  itu masih 

ada kekukarangan yang sepertinya juga harus segera di selesaikan seperti pendataan pasien rawat inap 

yang sering kita temukan pada bagian Informasi/Receptionis serta perekapan surat menyurat seperti 

surat rujukan masuk, surat rujukan keluar, surat kematian dan surat kelahiran. 

Untuk pendataan pasien rawat inap yang mana data tersebut di tujukan untuk memberikan 

informasi kepada pembesuk yang ingin berkunjung keruangan dimana pasien di inapkan, saat ini 

pendataan masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan buku besar dan pendataan di lakukan 

setiap hari sekali, walau pendataan di lakukan setiap harinya pendataan dilakukan hanya di jam-jam 

tertentu saja, pendataan dilakukan setian pukul 15:00-21:00 wita, hal ini sangat tidak efesien, petugas 

kesusahan dalam melakukan pendataan karena tidak mengetahui kapan cek-in dan cek-outnya  

sedangkan pasien selalu berubah setiap jamnya. Selain pendataan pasien rawat inap perekapan surat 

rujukan keluar, rujukan masuk, surat kelahiran dan kematian juga tergolong masih manual saat ini masih 

sama yaitu dalam bentuk buku. 

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk data pasien rawat inap dibutuhkan suatu solusi yang 

dapat membantu kinerja pada pengelolaan data secara terkomputerisasi agar lebih spesifik ketika 

administator memasukkan nama pasien yang di tanyakan oleh pembesuk, walaupun pembesuk tidak 

mengetahui nama lengkap pasien dan hanya mengetahui panggilannya saja kita masih bisa melacaknya 

melalui alamat, umur, bin/binti, dan kapan cek-in, begitupun dengan surat kelahiran, surat kematian dan 

surat rujukan masuk maupun surat rujukan keluar sangat memerlukan perekapan yang terkomputerisasi 

secara database agar lebih mudah dan efesien dalam melakukan pencarian. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data dalam pembuatan Apikasi Portal Informasi Data Pasien Pada RSUD. 

Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin penting di lakukan sebagai awal masuk ke perancangan sistem. 

Teknik pengumpulan data yang Lapangan/Observasi,Wawancara, Studi Pustaka DAN Studi 

Dokumentasi 

Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall 

adalah salah satu model pengembangan software, dimana  

kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun. Dalam Model 

Waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya, harus 

menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif dan 

efisien dalam pelayanan. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan mempercepat pekerjaan 

admind atau petugas receptionis dalam memberikan pelayanan seputar pasien rawat inap. 

Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang 

nantinya dilakukan oleh sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Pada penelitian ini 

menggunakan tiga kebutuhan sistem yaitu kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan 

fungsional yang diperoleh dari hasil melakukan observasi dan wawancara. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu merancang atau mendesain sistem yang baik, 

mendesain pemodelan sistem yang baik, mengenali dan mendefinisikan masalah pembuatan sistem ini 

sehingga jika ada kesalahan ada alternatif pemecahannya. 



 

Basis data menjadi penting karena menghidari duplikasi data. Hubungan antara data yang tidak jelas, 

organisasi data, dan juga update yang rumit. Berikut adalah rancangan basis data untuk Aplikasi Portal 

Informasi data pasien pada RSUD. dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin  

Rancangan Antarmuka Masukan Sistem dan Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

 

PEMBAHASAN 

Langkah-langkah pembuatan Aplikasi Portal Informasi Data Pasien Pada RSUD. Dr. H. Moch. 

Ansari Saleh Banjarmasin adalah menggunakan metode waterfall. Model waterfall merupakan model 

pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. 

 

 
Gambar 4. 1 Model Waterfall 

Hasil Tampilan Aplikasi 

A Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

1).Tampilan form login 

Form login merupakan form pertama yang muncul pada saat aplikasi dibuka pertama kali. 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Form Login 

  Form login mempunyai inputan : username dan password 



 

2. Tampilan beranda utama admin TPPO 

Form Beranda utama ini merupakan form yang muncul setelah kita berhasil login pada user 

admin dengan level TPPO . 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Beranda Utama Admin TPPO 

Form beranda utama merupakan tampilan berupa diagram statistik yang berisikan seluruh data 

masuk yaitu : data ruangan/kamar , data pasien terdaftar, dan data rujukan masuk 

3. Tampilan Form Pasien Terdaftar 

Form pasien terdaftar  merupakan form rekapan dari pasien baru yang di tambahkan baik itu 

pasien murni daftar langsung maupun pasien rujukan dari mah sakit lain. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Form Pasien Terdaftar 

Form ini memiliki inputan :  kolom pencarian dengan  inputan kata kunci (nama pasien, bin 

dan alamat), tombol cari, tombol tambah pasien baru, tombol aksi inapkan edit  dan hapus. 

  



 

4. Tampilan form rujukan masuk 

Form rujukan masuk merupakan rekapan data pasien yang di rujuk dari rumah sakit lain yang 

terdapat pada user TPPO dan receptionis . 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Form Rujukan Masuk 

Form rujukan masuk memiliki inputan : kolom pencarian  dengan inputan kata kunci (nama 

pasien, bin, alamat, dan asal rujukan), tombol pencarian, tombol tambah rujukan masuk, filter 

laporan bulanan dan tahunan , dan aksi edit dan hapus untuk user TPPO sedangkan pada user 

receptionis hamya berupa laporan.  

5. Tampilan form  beranda utama admin ruangan 

Form Beranda utama ini merupakan form yang muncul setelah kita berhasil login pada user 

admin dengan level ruangan. 

 
Gambar 4. 6 Tampilan Form Beranda Utama Admin Ruangan 

Form beranda utama ini merupakan tampilan berupa diagram statistik yang berisikan seluruh 

data masuk yaitu : data rawat inap, data rujukan keluar, data  ruangan, data kematian  dan data 

kelahiran. 

  



 

6. Tampilan form  ruangan/kamar 

Form ruangan/kamar merupakan halaman yang menampilkan rekapan data kamar rawat inap 

yang terdapat pada user ruangan dan TPPO. 

 
Gambar 4. 7 Tampilan Form Ruangan/Kamar 

Form ruangan ini memiliki inputan : kolom pencarian inputan  dengan kata kunci (nama 

ruangan), tombol pencarian, tombol tambah data ruangan, dan aksi edit dan hapus untuk user 

ruangan, sedangkan user TPPO hanya berupa laporan. 

7. Tampilan form pasien rawat inap 

Form pasien rawat inap ini merupakan halaman yang menampilkan rekapan data pasien yang 

di rawat inap yang terdapat pada user ruangan dan reseptionis. 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Form Pasien Rawat Inap 

Form pasien rawat inap ini memiliki inputan : kolom pencarian dengan inputan kata kunci 

(nama pasien, bin, alamat, dan penanggung jawab), tombol pencarian, tombol cetak surat konfirmasi 

pembayaran, filter laporan bulanan dan tahunan serta aksi edit dan hapus  untuk user ruangan, 

sedangkan untuk user receptionis hanya berupa laporan. 

  



 

8. Tampilan form pasien pulang/keluar 

Form pasien pulang/keluar merupakan halaman yang menampilkan data pasien yang keluar 

dari rawat inap baik itu berupa pasien sembuh, pasien pulang APS, pasien rujukan keluar dan pasien 

meninggal. 

 
Gambar 4. 9 Tampilan Pasien Pulang/Keluar 

Form pasien pulang ini memiliki inputan :  tombol cetak surat pernyataan pulang APS, aksi 

edit dan filter laporan bulanan dan tahunan. 

9. Tampilan list tarif pelayanan 

Form list tarif pelayanan ini merupan halaman yang menampilkan list tarif biaya pelayanan 

perkelas selama perawatan yang terdapat pada user ruangan dan TPPO. 

 
Gambar 4. 10 Tampilan List Tarif Pelayanan Selama Perawatan 

Form list tarif pelayanan ini memiliki inputan :  kolom pencarian dengan inputan kata kunci 

(nama pelayanan, nama perawatan, dan tipe kamar), tombol pencarian, tombol tambah list tarif 

pelayanan, tombol tambah biaya perawatan serta aksi hapus  untuk hak akses admin ruangan 

sedangkan admin TPPO hanya berupa laporan. 

  



 

10.Tampilan form rujukan keluar 

Form rujukan keluar merupakan halaman yang menampilkan data pasien yang dirujuk atau di 

transfer ke rumah sakit lain dengan alasan tertentu yang terdapta pada user ruangan dan receptionis. 

 
Gambar 4. 11 Tampilan Form Rujukan Keluar 

Forn rujukan keluar  ini memiliki inputan : kolom pencarian inputan kata kunci (nama 

pasien, bin, alamat dan nomor rujukan keluar), tombol pencarian, filter laporan bulanan dan tahunan, 

tombol cetak SK rujukan keluar serta aksi edit dan hapus untuk hak akses user ruangan sedangnkan 

user receptionis hanya berupa laporan. 

11.Tampilan form kematian 

Form kematian merupakan halaman yang menampilkan data pasien meinggal yang terdapat 

pada user ruangan dan receptionis. 

 
Gambar 4. 12 Tampilan Form Kematian 

Form kematian ini memiliki inputan : kolom pencarian dengan inputan kata kunci (nama 

pasien, bin, alamat dan nomor SK kematian), tombol pencarian,  filter laporan bulanan dan tahunan, 

serta aksi edit dan hapus untuk hak akses user ruangan sedangkan user receptionis hanya berupa 

laporan. 

  



 

12.Tampilan form kelahiran 

Form kelahiran merupakan halaman yang menampilkan data pasien yang melahirkan yang 

terdapat pada user ruangan dengan grup khusus ruangan kandungan dan user receptionis. 

 
Gambar 4. 13 Tampilan Form kelahiran 

Form kelahiran ini memiliki inputan : kolom pencarian dengan inputan kata kunci (nama ibu, 

nomor SK kelahiran, dan nama suami), tombol pencarian, tombol tambah data kelahiran, tombol 

cetak SK kelahiran, cetak surat pernyataan pengambilan bayi, filter laporan bulanan dan tahunan 

serta aksi edit dan hapus  untuk hak akses user ruangan dengan grup kandungan sedangkan user 

receptionis hanya berupa laporan. 

13.Tampilan form pasien dokter 

Form pasien dokter merupakan halaman yang menampilkan data pasien rawat inap yang di 

tangani oleh dokter yang d pilih.yang terdapat pada user dokter. 

 
Gambar 4. 14 Tampilan Form Pasien Dokter 

Form apsien dokter ini memiliki inputan : kolom pencarian dengan inputan kata kunci (nama 

pasien, bin, nomor rekam medik dan alamat), tombol pencarian, tombol tambah resep, serta aksi edit 

dan hapus. 

  



 

14.Tampilan form resep dokter 

Form resep dokter merupakan halaman yang menampilkan data resep obat  ygang diberikan 

kepada pasien yang ditangani dokter tersebut yang terdapat pada user dokter. 

 
Gambar 4. 15 Tampilan Form Resep Dokter 

Form resep dokter ini memiliki inputan : kolom pencarian dengan inputan kata kunci nama 

pasien, tombol pencarian, tombol cetak resep obat serta aksi edit dan hapus. 

B. Tampilan Antar Muka Keluaran Sistem 

1.Tampilan  laporan rujukan masuk 

 
Gambar 4. 16 Tampilan Laporan Rujukan Masuk 

 

 

 

 

 

 



 

2.Tampilan laporan rujukan keluar 

 
Gambar 4. 17 Tampilan Laporan Rujukan Keluar 

3.Tampilan surat pernyataan pengambilan bayi 

 
Gambar 4. 18 Tampilan Surat Pernyataan Pengambilan Bayi 

4.Tampilan  laporan kelahiran 

 
Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Kelahiran 



 

5.Tampilan laporan kematian 

 
Gambar 4. 20 Tampilan Laporan Kematian 

6.Tampilan laporan pasien rawat inap 

 
Gambar 4. 21Tampilan Laporan Pasien Rawat Inap 

  



 

7.Tampilan lembar konfirmasi status biaya perawatan 

 
Gambar 4. 22 Tampilan Lembar Konfirmasi Status Biaya Perawatan 

  



 

8.Tampilan  struck pembayaran 

 
Gambar 4. 23 Tampilan Struck Pembayaran 

 

9.Tampilan surat pernyataan pulang APS 

 
Gambar 4. 24 Tampilan Surat Pernyataan Pulang APS 

  



 

10.Tampilan surat keterangan rujukan keluar 

 
Gambar 4. 25 Tampilan Surat Keterangan Rujukan Keluar 

11.Tampilan surat keterangan kelahiran 

 
Gambar 4. 26 Tampilan Surat Keterangan Kelahiran 

 



 

12.Tampilan surat keterangan kematian 

 
Gambar 4. 27 Tampilan Surat Keterangan Kematian 

13.Tampilan resep obat 

 
Gambar 4. 28 Tampilan Resep Obat 

14. Tampilan kartu pasien berobat 

 
Gambar 4. 29 Tampilan Kartu Pasien Berobat 



 

Pengujian 

Metode yang digunakan dalam pengujian aplikasi ini yaitu dengan menggunakan metode 

pengujian Black Box. 

1 Tujuan Pengujian 

a. Pengujian adalah proses menjalankan program dengan maksud mencari kesalahan. 

b. Pengujian kesalahan berhasil apabila dapat memunculkan kesalahan yang diketahui. 

c. Kasus uji yang baik adalah kasus yang memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang 

belum diketahui.  

d. Jadi pengujian yang baik bukan memastikan kesalahan tetapi untuk mencari sebanyak mungkin 

kesalahan yang ada di dalam program.  

2. Perancangan Pengujian 

Pengujian program ini menggunakan metode black box atau dikenal dengan nama lain input / 

output testing atau data driven testing. 

3. Tahapan Pengujian 

Tahapan pengujian pada program ini meliputi proses input/output, proses pengujian 

input/output adalah proses untuk mencoba program dengan memasukkan data-data ke dalam form 

yang ada pada program tersebut. 

Table 4. 1 Tahap Pengujian 

Item Uji Detail Pengujian Metode 

Login 1 Verifikasi Login Black Box 

Pendaftaran Pasien 1. 

2. 

Pasien Baru Murni  

Pasien Rujukan Masuk 

Black Box 

Black Box 

Data Pasien Terdaftar 1. Tambah Pasien Terdaftar Black Box 

2. Edit Pasien Terdaftar Black Box 

3 Hapus Pasien Terdaftar Black Box 

Data Rujukan Masuk 1. Tambah Rujukan Masuk Black Box 

2. Edit Rujukan Masuk Black Box 

3. Hapus Rujukan Masuk Black Box 

Data Rujukan Keluar 1. Tambah Rujukan Keluar Black Box 

2. Edit Rujukan Keluar Black Box 

3. Hapus Rujukan Keluar Black Box 

Data Pasien Rawat Inap 1. Tambah Pasien Rawat inap Black Box 

2. Edit Pasien Rawat inap Black Box 

3. Hapus Pasien Rawat inap Black Box 

Data Kelahiran 1. Tambah Kelahiran Black Box 

2. Edit Kelahiran Black Box 

3. Hapus Kelahiran Black Box 

Data Kematian 1. Tambah Kematian Black Box 

2. Edit Kematian Black Box 

3. Hapus Kematian Black Box 

Data Ruangan/Kamar 1. Tambah Ruangan/Kamar Black Box 

2. Edit Ruangan/Kamar Black Box 

3. Hapus Ruangan/Kamar Black Box 

Data Resep Obat 1. Tambah Resep Obat Black Box 

2. Edit Resep Obat Black Box 

3. Hapus Resep Obat Black Box 

Data Tarif Rawat Inap 1. Tambah Tarif Rawat Inap Black Box 

2. Edit Tarif Rawat Inap Black Box 

3. Hapus Tarif Rawat Inap Black Box 

Pengujian Cetak Data 1. Cetak Data Rujukan Masuk Black Box 

2. Cetak Data Surat Pengambilan Bayi Black Box 

3. Cetak Data Kelahiran Black Box 



 

4. Cetak data Kematian Black Box 

5. Cetak Data Pasien Rawat Inap Black Box 

6. Cetak data Rujukan Keluar Black Box 

7. Cetak data Lembar Konfirmasi Status 

Pembayaran 

Black Box 

8. Cetak Data Struck Pembayaran Black Box 

9. Cetak Data Surat Pulang APS Black Box 

10. Cetak Data Surat Rujukan Keluar Black Box 

11. Cetak Data SK Kelahiran Black Box 

12. Cetak Data SK Kematian Black Box 

13. Cetak Data Resep Obat Black Box 

 

. HASIL PENGUJIAN 

1.Hasil Pengujian Form Login 

Table 4. 2 Hasil Pengujian Form Login 

No Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

1 Username : 

Receptionis 

Password : 

Receptionis 

Jika username dan password 

benar maka petugas 

receptionis akan berhasil 

login  

Dapat mengisi  

login sesuai  

dengan yang  

diharapkan  

Berhasil 

2. Username : Berlian 

Password : Berlian 

Jika username dan password 

benar maka admin ruangan  

akan berhasil login. (Pada 

user admin ruangan ini hak 

akses menggunakan 

level/grup). 

Dapat mengisi  

login sesuai  

dengan yang  

diharapkan  

Berhasil 

3. Username : ananda 

Password : ananda 

Jika username dan password 

benar maka dokter akan 

berhasil login. (Pada user 

dokter ini hak akses 

menggunakan level/grup). 

Dapat mengisi  

login sesuai  

dengan yang  

diharapkan  

Berhasil 

4. Username : TPPO 

Password : TPPO 

Jika username dan password 

benar maka admin 

pendaftaran akan berhasil 

login. 

Dapat mengisi  

login sesuai  

dengan yang  

diharapkan  

Berhasil 

 

2. Hasil pengujian pendaftaran pasien 

Table 4. 3 Hasil Pengujian Pendaftaran Pasien 

Pengujian Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

Daftar Pasien 

Murni 

Input data 

pendaftaran secara 

lengkap  

Proses daftar 

berhasil dan 

tersimpan pada 

database  

 

Data berhasil 

tersimpan 

kedalam tabel 

daftar pasien  

Berhasil 

Daftar Pasien 

Rujukan Masuk 

Data Otomatis 

terinput ke kolom 

pasien terdaftar 

setelah 

menambahkan 

data pasien rujukan 

masuk 

Proses daftar 

berhasil dan 

tersimpan pada 

database  

 

Data berhasil 

tersimpan 

kedalam tabel 

daftar pasien dan 

tabel rujukan 

masuk 

Berhasil 

 

3. Hasil pengujian form pasien terdaftar 

Table 4. 4 Hasil Pengujian Form pasien terdaftar  



 

Pengujian Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

Tambah data  Input data pasien 

baru 

Proses penambahan  

Pasien baru berhasil 

dan  

tersimpan pada 

database  

Data berhasil di 

simpan ke tabel 

daftar pasien 

Berhasil 

Edit data Input data pasien 

terdaftar yang 

sudah ada pada 

database  

 

Jika data pasien 

terdaftar ada  

di database maka 

data  

pasien terdaftar akan  

muncul, ganti data 

pasien terdaftar 

sesuai dengan  

keperluan, klik 

tombol edit untuk 

proses ubah, data 

pasien terdaftar 

berhasil diupdate 

pada database  

Data berhasil 

diubah sesuai data 

Pasien terdaftar   

yang dipilih  

Berhasil 

Hapus data Hapus data 

pasien terdaftar 

yang sudah ada 

pada database  

Jika data pasien 

terdaftar ada  

maka klik tombol 

hapus, maka data  

pasien terdaftar yang 

dipilih akan terhapus 

di database  

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih  

Berhasil 

 

4. Hasil pengujian form rujukan masuk 

Table 4. 5 Hasil Pengujian Form Rujukan Masuk 

Pengujian Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

Tambah data  Input data 

rujukan masuk 

Proses penambahan 

data rujukan masuk 

berhasil dan  

tersimpan pada 

database  

Data berhasil di 

simpan ke tabel 

rujukan masuk 

dan tabel daftar 

pasien 

Berhasil 

Edit data Input data 

rujukan masuk 

yang sudah ada 

pada database  

 

Jika data rujukan 

masuk ada  

di database maka 

data  

rujukan masuk akan  

muncul, ganti data 

rujukan masuk sesuai 

dengan  

keperluan, klik 

tombol edit untuk 

proses ubah, data 

rujukan masuk 

berhasil diupdate 

pada database  

Data berhasil 

diubah sesuai data 

rujukan masuk 

yang dipilih  

Berhasil 

Hapus data Hapus data 

rujukan masuk 

yang sudah ada 

pada database  

Jika data rujukan  

masuk ada  

maka klik tombol 

hapus, maka data  

rujuka masuk yang 

dipilih akan terhapus 

di database  

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih  

Berhasil 



 

Cetak data Cetak data 

rujukan masuk 

yang sudah ada 

dalam database 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

(pilih bulanan atau 

tahunan) 

 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

 

5. Hasil Pengujian form rujukan keluar 

Table 4. 6 Hasil Pengujian Form Rujukan Keluar 

Pengujian Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

Tambah data  Input data 

rujukan keluar 

Proses penambahan 

data rujukan keluar 

berhasil dan  

tersimpan pada 

database  

Data berhasil di 

simpan ke tabel 

rujukan keluar dan 

tabel pasien ri 

Berhasil 

Edit data Input data 

rujukan keluar 

yang sudah ada 

pada database  

 

Jika data rujukan 

keluar ada  

di database maka 

data akan muncul, 

ganti data rujukan 

keluar sesuai dengan  

keperluan, klik 

tombol edit untuk 

proses ubah, data 

rujukan keluar 

berhasil diupdate 

pada database  

Data berhasil 

diubah sesuai data 

rujukan keluar 

yang dipilih  

Berhasil 

Hapus data Hapus data 

rujukan keluar 

yang sudah ada 

pada database  

Jika data rujukan  

keluar ada  

maka klik tombol 

hapus, maka data  

yang dipilih akan 

taerhapus di database  

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih  

Berhasil 

Cetak data  Cetak data 

rujukan keluar 

yang sudah ada 

dalam database 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

(pilih bulanan atau 

tahunan) 

 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

Cetak SK 

rujukan keluar 

Cetak data 

rujukan keluar  

yang sudah ada 

dalam database 

sesuai data 

pasien yang mau 

di rujuk 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

 

6. Hasil pengujian pasien rawat inap 

Table 4. 7 Hasil Pengujian Form Pasien Rawat Inap 

Pengujian Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

Tambah data  Input data pasien 

rawat inap 

Proses penambahan 

data pasien rawat 

inap berhasil dan  

tersimpan pada 

database  

Data berhasil di 

simpan ke tabel 

pasien ri 

Berhasil 



 

Edit data Input data pasien 

rawat inap yang 

sudah ada pada 

database  

 

Jika data pasien 

rawat inap ada  

di database maka 

data akan muncul, 

ganti data pasien 

rawat inap sesuai 

dengan  

keperluan, klik 

tombol edit untuk 

proses ubah, data 

pasien rawat inap  

berhasil diupdate 

pada database  

Data berhasil 

diubah sesuai data 

pasien rawat inap 

yang dipilih  

Berhasil 

Hapus data Hapus data 

pasien rawat 

inap yang sudah 

ada pada 

database  

Jika data pasien 

rawat inap ada  

maka klik tombol 

hapus, maka data  

yang dipilih akan 

terhapus di database  

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih  

Berhasil 

Cetak data  Cetak data 

pasien rawat 

inap yang sudah 

ada dalam 

database 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

(pilih bulanan atau 

tahunan) 

 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

Cetak lembar 

konfirmasi status 

pembayaran 

Cetak data status 

pembayaran 

pasien yang 

sudah ada dalam 

database. 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

 

7. Hasil pengujian kelahiran 

Table 4. 8 Hasil Pengujian Form Kelahiran 

Pengujian Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

Tambah data  Input data 

kelahiran 

Proses penambahan 

data kelahiran 

berhasil dan  

tersimpan pada 

database  

Data berhasil di 

simpan ke tabel 

lahir dan tabel 

pasien ri 

Berhasil 

Edit data Input data 

kelahiran yang 

sudah ada pada 

database  

 

Jika data kelahiran 

ada  

di database maka 

data akan muncul, 

ganti data kelahiran 

sesuai dengan  

keperluan, klik 

tombol edit untuk 

proses ubah, data 

kelahiran berhasil di 

update pada database  

Data berhasil 

diubah sesuai data 

rujukan keluar 

yang dipilih  

Berhasil 

Hapus data Hapus data 

kelahiran yang 

sudah ada pada 

database  

Jika data kelahiran  

ada  

maka klik tombol 

hapus, maka data  

yang dipilih akan 

taerhapus di database  

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih  

Berhasil 

Cetak data  Cetak data 

kelahiran yang 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 



 

sudah ada dalam 

database 

tombol cetak diklik 

(pilih bulanan atau 

tahunan) 

 

Cetak SK 

kelahiran  

Cetak data 

kelahiran  yang 

sudah ada dalam 

database. 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

Cetak lembar 

pernyataan 

pengambilan 

bayi 

Cetak data 

kelahiran  yang 

sudah ada dalam 

database. 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

 

8. hasil pengujian  form kematian 

Table 4. 9 Hasil Pengujian Form Kematian 

Pengujian Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

Tambah data  Input data 

kematian 

Proses penambahan 

data kematian 

berhasil dan  

tersimpan pada 

database  

Data berhasil di 

simpan ke tabel 

meninggal 

Berhasil 

Edit data Input data 

kematian yang 

sudah ada pada 

database  

 

Jika data kematian 

ada  

di database maka 

data akan muncul, 

ganti data kematian 

sesuai dengan  

keperluan, klik 

tombol edit untuk 

proses ubah, data 

kematian berhasil di 

update pada database  

Data berhasil 

diubah sesuai data 

kematian 

yang dipilih  

Berhasil 

Hapus data Hapus data 

kematian yang 

sudah ada pada 

database  

Jika data kematian  

ada  

maka klik tombol 

hapus, maka data  

yang dipilih akan 

taerhapus di database  

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih  

Berhasil 

Cetak data  Cetak data 

kelahiran yang 

sudah ada dalam 

database 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

(pilih bulanan atau 

tahunan) 

 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

Cetak SK 

kematian  

Cetak data 

kematian  yang 

sudah ada dalam 

database. 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

 

9. Hasil pengujian form ruangan/kamar 

Table 4. 10 Hasil Pengujian Form Ruangan/Kamar 

Pengujian Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

Tambah data  Input data 

ruangan/kamar 

Proses penambahan 

data ruangan/kamar 

berhasil dan  

Data berhasil di 

simpan ke tabel 

ruangan  dan tabel 

pasien ri 

Berhasil 



 

tersimpan pada 

database  

Edit data Input data 

ruangan/kamar 

yang sudah ada 

pada database  

 

Jika data 

ruangan/kamar ada  

di database maka 

data akan muncul, 

ganti data 

ruangan/kamar 

sesuai dengan  

keperluan, klik 

tombol edit untuk 

proses ubah, data 

ruangan/kamar 

berhasil di update 

pada database  

Data berhasil 

diubah sesuai data 

ruaangan/kamar 

yang dipilih  

Berhasil 

Hapus data Hapus data 

ruangan/kamar 

yang sudah ada 

pada database  

Jika data 

ruangan/kamar  ada  

Maka klik tombol 

hapus, maka data  

yang dipilih akan 

terhapus di database  

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih  

Berhasil 

 

10. Hasil pengujian form  resep obat 

Table 4. 11 Hasil Pengujian Form Resep Obat 

Pengujian Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

Tambah data  Input data resep 

obat 

Proses penambahan 

data resep obat 

berhasil dan  

tersimpan pada 

database  

Data berhasil di 

simpan ke tabel 

resep 

Berhasil 

Edit data Input data 

kelahiran yang 

sudah ada pada 

database  

 

Jika data kelahiran 

ada  

di database maka 

data akan muncul, 

ganti data resep 

sesuai dengan  

keperluan, klik 

tombol edit untuk 

proses ubah, data 

kelahiran berhasil di 

update pada database  

Data berhasil 

diubah sesuai data 

resep 

yang dipilih  

Berhasil 

Hapus data Hapus data resep 

yang sudah ada 

pada database  

Jika data resep  ada  

maka klik tombol 

hapus, maka data  

yang dipilih akan 

taerhapus di database  

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih  

Berhasil 

Cetak resep obat Cetak data resep 

yang sudah ada 

dalam database. 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

 

11.Hasil pengujian form tarif  perawatan rawat inap 

Table 4. 12 Hasil Pengujian Form Tarif perawatan Rawat Ianp 

Pengujian Data Masukan Hasil Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Hasil yang 

Diamati 

Tambah data  Input data tarif 

perawatan 

Proses penambahan 

data tarif perawatan 

berhasil dan  

Data berhasil di 

simpan ke tabel 

Berhasil 



 

tersimpan pada 

database  

tarif_ri dan tabel 

perawatan 

Edit data Input data 

kelahiran yang 

sudah ada pada 

database  

 

Jika data tarif 

perawatan ada  

di database maka 

data akan muncul, 

ganti data tarif 

perawatan sesuai 

dengan  

keperluan, klik 

tombol edit untuk 

proses ubah, data 

tarif perawatan 

berhasil di update 

pada database  

Data berhasil 

diubah sesuai data 

tarif perawatan 

yang dipilih  

Berhasil 

Hapus data Hapus data tarif 

perawatan yang 

sudah ada pada 

database  

Jika data tarif 

perawatan  ada  

maka klik tombol 

hapus, maka data  

yang dipilih akan 

taerhapus di database  

Data berhasil 

terhapus sesuai 

dengan data yang 

dipilih  

Berhasil 

Cetak struck 

pembayaran 

selama 

perawatan 

Cetak data tarif 

perawatan yang 

sudah ada dalam 

database 

Menampilkan 

tampilan cetak ketika 

tombol cetak diklik 

 

Cetak data 

berhasil 

Berhasil 

  

PENUTUP 

 

Dengan selesainya laporan skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dengan adanya Aplikasi Portal Informasi Data Pasien Pada RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh 

Banjarmasin dapat mempercepat dan mempermudah dalam proses pencarian data pasien 

khususnya Pasien Rawat Inap. 

2. Memudahkan Rumah Sakit RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin memberikan 

layanan informasi pasien rawat inap menjadi lebih efektif dan memberikan kemudahan dalam 

penggunaan sistem layanan kesehatan  dengan pemograman komputer seperti penyimpanan 

data dari bagian pendaftaran, bagian pemeriksaan dan bagian farmasi yang terintegrasi secara 

terpusat menggunakan database server sehingga akan memudahkan dalam pencarian data. 

3. Memudahkan petugas dalam penyajian laporan yang berkaitan dengan data pasien yang 

menginap, pasien yang di rujuk, pasien meninggal dan bayi lahir. 
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