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ABSTRAK 
 

Balai Veteriner Banjarbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan 

kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga professional sehingga hasil 

pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan. 

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengolahan data hasil uji lab yang 

dilakukan oleh petugas lab kepada hewan yang pemeriksaannya belum dimanajemen 

dengan baik, salah satunya adalah data hewan yang masuk ditulis dilembaran kertas dan 

pendaftaran ditulis pada kartu pasien lalu disimpan dilemari yang mengakibatkan sulitnya 

pencarian data.  

Dari permasalahan tersebut dibuatlah “Rancang Bangun Aplikasi Pengolahan Data 

Hasil Uji Lab Hewan pada Balai Veteriner Banjarbaru Menggunakan Delphi 7”. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah penyimpanan data hasil uji lab pada hewan. Metodelogi 

yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode Waterfall dengan Bahasa 

pemrogramannya adalah Delphi 7. Data yang diolah melalui aplikasi ini adalah data 

bagian yang bertujuan memisahkan data hewan, data dokter bertujuan untuk mengetahui 

dokter spesialis bagian hewan, data spesies bertujuan mengetahui atau menambahkan 

spesies data hewan, data jenis pemeriksaan bertujuan mengetahui rinci biaya pemeriksaan 

hewan, dan data diagnosa berisikan diagnosa penyakit – penyakit hewan. 

Dengan adanya aplikasi ini dapat menghasilkan beberapa laporan untuk diarsipkan 

dan disimpan dengan baik, sehingga memudahkan dalam pencarian arsip data pasien. 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempermudah bagian input data dan 

metode jalannya aplikasi ini. Diperlukan pula pengembangan aplikasi pada penelitian 

berikutnya sehingga dapat dilakukan untuk perbaikan aplikasi ini. 
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ABSTRACT 

 
The Banjarbaru Veterinary Center is the Technical Implementation Unit (UPT) of 

the Directorate General of Animal Husbandry and Animal Health which is tasked with 

conducting animal health checks. Examination is carried out by professionals so that the 

results of the examination can be accounted for. 

The problems that occur are related to the processing of lab test results data carried 

out by laboratory staff on animals whose examinations have not been properly managed, 

one of which is the animal data that is entered is written on a paper sheet and registration 

is written on the patient card and then stored in the closet which results in difficulty in 

finding data. 

From these problems, a "Design and Design of Data Processing Application of 

Animal Lab Test Results at the Banjarbaru Veterinary Center Using Delphi 7" was made. 

This aims to facilitate data storage of laboratory test results on animals. The methodology 

used in making this application is the Waterfall method with the programming language 

Delphi 7. The data processed through this application is part data that aims to separate 

animal data, doctor data aims to determine veterinary specialists, species data aims to 

determine or add data species animal, data on the type of inspection aims to find out the 

detailed cost of animal inspection, and diagnostic data contains diagnoses of animal 

diseases. 

With this application, it can generate several reports to be archived and stored 

properly, making it easier to search patient data archives. For further research, it is 

hoped that it can simplify the data input section and the method of running this 

application. It is also necessary to develop an application in the next research so that it 

can be done to improve this application. 
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PENDAHULUAN 

Balai Veteriner Banjarbaru selaku laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner milik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang 

memiliki kemampuan teknis lebih dan kemampuan sumber daya manusianya yang rata - 

rata lebih baik dari laboratorium propinsi memiliki salah satu tugas untuk melakukan 

bimbingan teknis terhadap laboratorium propinsi. Kegiatan bimbingan teknis telah 

dilakukan kepada laboratorium propinsi antara lain kemampuan pengujian serologis 

terhadap penyakit avian influenza, serologis rabies dan penggunaan metode fluorescent 

antibody technique (FAT) untuk diagnosa rabies, layanan in house training serta 

penyiapan dokumen mutu dalam rangka akreditasi laboratorium. 

Balai Veteriner Banjarbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Balai ini Merupakan 

UPT Laboratorium Kesehatan Hewan bertipe A yang bertugas memeriksa kesehatan 

hewan. Setiap pemeriksaan hewan pada balai ini akan ditangani oleh petugas lab yang 

profesional sehingga hasil dari pemeriksaan atau pengujian dapat dipertanggung 

jawabkan. Alur pelayanan di Balai Veteriner Banjarbaru dari pelanggan masuk ke petugas 

penerima yang kemudian petugas penerima menyampaikan ke bendahara PNBD dan 

manager administrasi, dari manager administrasi masuk ke tata usaha dan manager teknis 

hingga sampai ke laboratorium penguji. Dari alur pelayanan tersebut terdapat beberapa 

kekurangan yaitu proses penanganan hewan yang sakit lambat karena melalui banyak 

proses sebelum sampai ke laboratorium penguji dan data dari pelanggan tidak langsung 

masuk ke manager administrasi. 

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengolahan data hasil uji lab yang 

dilakukan oleh petugas lab kepada hewan yang diminta untuk dilakukan pemeriksaan 

belum dimanajemen dengan baik, salah satunya adalah data hewan yang masuk ditulis 

dilembaran kertas dan pendaftaran ditulis pada kartu pasien lalu disimpan dilemari yang 

mengakibatkan sulitnya pencarian data. Oleh karena itu, aplikasi ini bertujuan untuk 

mempermudah penyimpanan data – data yang dikumpulkan petugas lab. 

Aplikasi ini dapat mengolah data terutama data hasil uji lab pada hewan. Data yang 

diolah melalui aplikasi ini antara lain adalah data bagian yang bertujuan untuk 

memisahkan hewan tersebut termasuk bagian hewan peliharaan, melata juga ternak. Data 

dokter bertujuan untuk mengetahui dokter bagian hewan peliharaan, melata dan ternak, 

juga dapat menambahkan data dokter hewan external. Data spesies bertujuan mengetahui 

atau menambahkan spesies, family dan hewan tersebut termasuk dalam bagian hewan 

ternak, melata atau peliharaan. Data jenis pemeriksaan bertujuan mengetahui rinci biaya 

pemeriksaan hewan. Data diagnosa berisikan diagnosa penyakit – penyakit hewan yang 

diketahui. Dari data tersebut dapat dihasilkan informasi berupa laporan yang dapat 

ditampilkan memlaui layar monitor atau cetak printer. Sesuai dengan latar belakang 

tersebut maka diajukan judul skripsi dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Pengolah 

Data Hasil Uji Lab Pada Balai Veteriner Banjarbaru Menggunakan Delphi 7”. 

 

METODE 

Proses pengambilan data yang terarah dan tepat maka penelitian akan terlaksana 

dengan sistematis sehingga data yang didapatkan merupakan data yang akurat dan dapat 

diolah serta bermanfaat, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, antara 

lain : 

 

 



 
 

 
 

1. Pengamatan (observation) 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur 

sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena 

yang terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari 

perilaku manusia, proses kerja dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. 
2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka 

dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap 

narasumber atau sumber data. 
3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal 

– hal berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan sebagainya. Yang artinya 

dokumentasi suatu cara yang diperoleh melalui dokumen atau catatan yang tersimpan. 

4. Kepustakaan 

Merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi 

yang relevan dengan topik atau masalah sesuai dengan yang diteliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pada sistem berupa tampilan halaman aplikasi yang paling awal berupa form 

login untuk admin yang terdaftar didatabase, lalu masuk ke form menu utama untuk 

pegisian data lengkap pasien juga administrasi hingga berakhir ke form report/ laporan. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat didapat dari penelitian Rancang Bangun Aplikasi 

Pengolahan Data Hasil Uji Lab Hewan pada Balai Veteriner Banjarbaru yakni berhasil 

dibangun sesuai dengan rancangan yang telah disepakati, dibuktikan dengan hasil 

pengujian sesuai seperti dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan perancangan dan hasil implementasi program sistem yang dilakukan, 

maka muncul beberapa saran dalam pengembangan sistem aplikasi ini seperti berikut 

dibawah : 



 
 

 
 

1. Pada form bagian data pemilik hewan dan pemilik hewan agar kiranya dapat 

digabungkan menjadi satu form. 

2. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan untuk ditambahkan 

seperti misalnya bagian resep obat jika memang diperlukan obat untuk hewan 

tersebut. 

3. Pengembangan aplikasi pada penelitian berikutnya dapat dilakukan untuk 

perbaikan aplikasi ini. 
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