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ABSTRAK  

 

Klinik An-Nur merupakan salah satu klinik kesehatan yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan 

masyarakat dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan ini bertujuan 

mengoptimalkan kesehatan untuk masyarakat dengan demikian pelayanan kesehatan sangatlah penting dalam 

pembangunannya guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. 

Masalah yang dihadapi di Klinik An-Nur saat ini adalah dalam penyimpanan data-data yang 

berhubungan dengan proses pengolahan data sampai pembuatan laporan masih dilakukan secara manual artinya 

semuanya masih ditulis pada pembukuan dan di simpan pada rak-rak penyimpanan sehingga ketika membutuhkan 

data-data tersebut perlu waktu yang cukup lama untuk mencari data tersebut. 

Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode observasi, wawancara dan studi 

pustaka. Program ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemoograman PHP (Hypertext Prepocessor) 

dan basis datanya MySql. 

Tujuan dibuatnya Aplikasi Pendaftaran Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Berfasilitas BPJS 

Berbasis Web agar mempermudah bagian pegawai maupun dokter dalam mengelola sistem dalam pelayanan 

kesehatan tanpa adanya kesalahan dan dapat melakukan serangkaian aktivitas data, penginputan dan pengolahan 

data yang dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh pihak instansi maupun pihak masyarakat itu sendiri.  

 

 

Kata Kunci: Aplikasi Pendaftaran Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Berfasilitas BPJS Berbasis Web, 

Observasi, PHP (Hypertext Prepocessor), MySql 

 

ABSTRACT  

 

An-Nur Clinic is one of the health clinics engaged in public health services with BPJS Health Health 

Facilities (Faskes). This health service aims to optimize health for the community, thus health services are very 

important in its development in order to improve health services for the community. 

The problem faced at An-Nur Clinic at this time is the storage of data related to the data processing 

process until the reporting process is still done manually, meaning that everything is still written on the books 

and stored on storage shelves so that when the data is needed it took a long time to find the data. 

The method used in making this application is the method of observation, interviews and literature study. 

This program was developed using the PHP (Hypertext Prepocessor) programming language and MySQL 

database. 

The purpose of making a Web-Based BPJS Public Health Service and Registration Application is to make 

it easier for employees and doctors to manage systems in health services without errors and to be able to carry 

out a series of data activities, input and data processing that can produce reports needed by agencies and the 

public. itself. 

 

 

Keywords: Application for Registration and Public Health Services with Web-Based BPJS Facilities, 

Observation, PHP (Hypertext Prepocessor), MySql 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN  

Klinik An-Nur merupakan salah satu klinik kesehatan yang begerak dibidang pelayanan kesehatan 

masyarakat dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) BPJS Kesehatan. Klinik An-Nur juga merupakan sektor 

kesehatan yang merupakan salah satu sektor penting yang sedang mendapat perhatian besar dari pemerintah 

dengan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk dapat diintegrasikan dengan kehadiran 

teknologi informasi dan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang membutuhkan keberadaan sistem yang 

akurat dan handal serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Pengelolaan data di institusi 

pelayanan kesehatan merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan sistem klinik. 

Peranan pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi 

masalah dalam tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat dengan meningkatkan kesadaran, 

kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal 

melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan 

perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang 

bermutu secara adil dan merata. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk menguatkan mutu sumber daya manusia 

yang sehat, cerdas dan produktif serta mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan 

komitmen yang tinggi terhadap kemanusiaan dan etika yang dilaksanakan dengan semangat pemberdayaan dan 

kemitraan yang tinggi. 

Pelayanan kesehatan dengan kualitas yang hampir sama dengan rumah sakit. Dengan jumlah pasien yang 

cukup banyak menyebabkan masalah yang cukup berat dalam pelayanan ini. Hal ini dikarenakan sistem yang 

berjalan di Klinik ini belum ada sistem atau aplikasi yang dapat mengontrol dan mengatur dalam hal urusan seperti 

pendataan pasien dari mulai pendaftaran pasien dan kunjungan pasien sampai penyimpanan data-data lainnya 

yang berhubungan dengan proses pengolahan data sampai pembuatan laporan masih dilakukan secara manual 

artinya semuanya masih ditulis pada pembukuan dan di simpan pada rak-rak penyimpanan, sehingga ketika 

pegawai membutuhkan data-data tersebut perlu waktu yang cukup lama untuk mencari dimana data tersebut 

disimpan. 

Saat ini keberadaan pengelolaan data menjadi informasi yang sangat penting untuk mempermudah dan 

mempercepat suatu pekerjaan. Sedangkan untuk proses pendataan pasien dan rekam medis di klinik masih 

dilakukan secara manual oleh satu pegawainya. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan suatu 

pengembangan sistem untuk proses pengolahan datanya. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu aplikasi yang dapat 

mempermudah pendaftaran pasien dan pencarian data rekam medis secara cepat agar proses pelayanan pasien bisa 

lebih cepat dan mudah (Hasyim, 2016). 

Klinik ini menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesifik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis 

kesehatan dan dipimpin oleh beberapa tenaga medis dan diselenggarakan berupa pelayanan rawat jalan (Wiwit, 

2017). 

Dalam teknologi maju, makin terasa diperlukan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

pekerjaan rutin, menyimpan informasi dalam jumlah besar, mengambil data dengan random (acak) maupun 

squensial (urut) dalam waktu yang cepat. Dalam hal ini, komputer merupakan alat yang memainkan peranan yang 

sangat penting. Pada dasarnya komputer adalah suatu peralatan mekanik yang digunakan untuk pengolahan data 

berdasarkan program yang dibuat oleh manusia sehingga menghasilkan informasi yang diinginkan secara cepat 

dan mudah (Astutik, 2018). 

Klinik An-nur merupakan klinik yang paling ramai dikunjungi para pasien. Antrian para pasien selalu terjadi 

di Klinik An-Nur. Oleh karena itu, maka pelayanan pasien harus cepat dan efisien. Apabila pasien terus bertambah 

banyak, maka daftar rekam medis akan terus bertambah banyak dan data rekam medis pasien akan terus 

menumpuk. Saat ini keberadaan pengelolaan data menjadi informasi yang sangat penting untuk mempermudah 

dan mempercepat suatu pekerjaan. Sedangkan untuk proses pendataan pasien dan rekam medis di Klinik masih 

dilakukan secara manual oleh pegawai. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan suatu 

pengembangan sistem untuk proses pengelolaan datanya. Oleh karena itu perlu dibuat suatu aplikasi yang dapat 

mempermudah pendaftaran yang dapat mempermudah pendaftaran pasien dan pencarian data rekam medis secara 

cepat agar proses pelayanan pasien bisa lebih cepat dan mudah. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem untuk mengelola pelayanan 

kesehatan di Klinik An-Nur Banjarmasin dengan judul penelitian “APLIKASI PENDAFTARAN DAN 

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERFASILITAS BPJS BERBASIS 

WEB PADA KLINIK AN-NUR BANJARMASIN”.  

 

 
 

 



 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu sistematika dengan cara turun langsung ke objek yaitu Klinik An-Nur yang berlokasi di 

Jl. Jahri Saleh No. 162 Surgi Mufti. Kemudian mengamati sistem yang digunakan dalam pelayanan 

kesehatan masyarakat serta menganalisa dan membuat desain pemecahan masalah. 

2. Wawancara 

Dengan metode ini pengumpulan data-data yang penting dan akurat langsung melakukan wawancara 

dengan beberapa orang di Klinik khususnya dengan Novrisa Lestari, A.Md dengan jabatan sebagai 

pegawai yang lebih memahami tentang permasalahan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. 

3. Studi Pustaka 

Dengan metode ini didapat dari studi pustaka untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang 

berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Sistem Yang Berjalan 
 

Sistem yang berjalan pelayanan kesehatan permasyarakatan pada Klinik An-Nur Banjarmasin sebagai 

berikut: 

1. Pasien yang ingin berobat datang ke Klinik An-Nur Banjarmasin dan apabila belum pernah sama sekali 

berobat ke Klinik An-Nur maka harus mendaftar terlebih dahulu. 

2. Kemudian pegawai melakukan pengecekan kartu berobat pasien dan memverifikasi datanya. 

3. Data diri pasien dan keluhan pasien telah diisi kemudian diserahkan ke dokter. 

4. Dokter melakukan pemeriksaan pasien. 

5. Setelah selesai pemeriksaan pasien, dokter memberikan resep obat kepada pasien. 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Gambaran Usulan Sistem 

 
Gambar 3. 2 Sistem Usulan 



 

Gambaran sistem usulan pelayanan kesehatan permasyarakatan pada Klinik An-Nur Banjarmasin sebagai 

berikut: 

1. Login 

User melakukan login dengan memasukkan username dan password, jika berhasil user masuk ke 

halaman utama dan jika gagal maka user tidak akan bisa masuk ke halaman utama. 

2. Tampilan File 

Tampilan file terdapat tampilan fitur menu di halaman utama yaitu Beranda, Data Kunjungan, Pasien 

Daftar Online, Master Data, Pengelolaan dan Laporan. 

3. Data Master 

Data master merupakan data utama yang harus dibuat dengan benar supaya transaksi bisa dilakukan. 

Data master aplikasi ini terdiri dari Data Dokter, Data Obat dan Data Pasien. 

4. Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan proses mengurus dan menangani kesehatan masyarakat. Pengelolaan nya terdiri 

dari Data Treatment, Data Rekam Medis dan Rujukan. 

6. Laporan 

Laporan nya terdiri dari Laporan Semua Pasien, Laporan Data Pasien Masuk, Laporan Data Pasien 

Berobat, Laporan Data Treatment Pasien, Laporan Data Rekam Medis Pasien, Laporan Data Rujukan 

Pasien, Laporan Data Stock Obat, Laporan Data Presentase Kunjungan Pasien 

Use Case Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Use Case Diagram 

 

 
Berdasarkan Use Case Diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam sistem menginputan pendaftaran 

dan pelayanan kesehatan masyarakat di Klinik An-Nur, ada 3 actor yang berperan yaitu Pasien, Pegawai dan 

Dokter. Dimana tugas-tugas dari setiap actor berbeda-beda. 

1. Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan atau pengobatan medis karena sering sekali pasien 

menderita penyakit atau cidera untuk memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Jadi menurut 

use case diatas, tugas pasien yaitu melakukan pendaftaran online terlebih dahulu dan mencetak bukti 

pendaftarannya untuk dibawa ke klinik serta membawa kartu BPJS pasien. Pasien tidak wajib untuk 

melakukan pendaftaran online, pasien juga bisa langsung datang ke klinik dengan membawa kartu BPJS 

pasien. 

2. Pegawai adalah orang klinik yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan pengelolaan data 

di klinik. Jadi menurut use case diatas, tugas pegawai yaitu melakukan pengecekan pendaftaran, 

menginput data pasien, merekap data kunjungan pasien dan mengelola stock persediaan obat. 

3. Dokter adalah orang yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien yang berobat di klinik. Jadi 

menurut use case diatas, tugas dokter yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bersangkutan 

setelah melakukan pemeriksaan tersebut, dokter menginput rekam medis riwayat pasien untuk mencatat 

keluhan pasien dan memberikan hasil obat maupun rujukan ke pasien. Selain pegawai, dokter juga dapat 

mengelola stock persediaan obat. 

Activity Diagram 



 

 
Gambar 3. 4 Activity Diagram 

 
Berdasarkan Activity Diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam sistem menginputan pendaftaran dan 

pelayanan kesehatan masyarakat di Klinik An-Nur, ada 3 actor yaitu Pasien, Pegawai dan Dokter. 

1. Pasien melakukan pendaftaran online. 

2. Sistem akan memproses permintaan pasien untuk menghasilkan bukti pencetakan. 

3. Pasien datang ke klinik dan menyerahkan bukti pendaftaran. 

4. Bagi pasien yang tidak mendaftar online, maka pasien juga bisa langsung datang ke klinik membawa dan 

menyerahkan kartu BPJS pasien untuk mendaftar langsung. 

4. Pegawai melalukan pengecekan terhadap kebenaran pendaftaran tersebut. 

5. Jika benar, pegawai memasukkan data pasien sesuai dengan form isian data pasien. 

6. Setelah sudah terdata, pegawai memasukan data kunjungan pasien dan merekapnya. 

7. Setelah proses dinyatakan benar, maka semua data yang sudah terdata tersimpan di database klinik. 

8. Data pasien akan ditampilkan kembali di user dokter sebagai pendataan kebenaran pasien. 

9. Setelah dinyatakan benar, dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. 

10. Dokter memberikan catatan di hasil rekam medis tentang keluhan terhadap pasien. 

11. Dokter menyatakan ada dua pilihan antara diberikan obat atau diberikan rujukan. 

12. Dokter menginput stock obat, jika pasien mempunyai keluhan yang ringan. 

13. Dokter menginput rujukan kerumah sakit, jika pasien mempunyai keluhan yang berat. 

14. Setelah proses sudah selesai, maka semua data yang sudah terdata tersimpan di database klinik. 

15. Pasien mengambil obat/surat rujukan diruang pegawai 

 

 

Sequence Diagram 

 
Gambar 3. 5 Sequence Diagram 

 



 

Berdasarkan Sequence Diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam sistem menginputan pendaftaran 

dan pelayanan kesehatan masyarakat di Klinik An-Nur dapat disimpulkan bahwa program memiliki 3 actor yaitu 

pasien, pegawai dan dokter. 

1. Pasien melakukan pendaftaran online terlebih dahulu dan mencetak bukti pendaftaran tersebut untuk 

dibawa ke klinik. 

2. Pegawai login dan harus memasukkan username dan password kedalam program melalui form yang 

telah disediakan. 

3. Bagi pasien yang tidak mendaftarkan online, bisa langsung saja ke klinik dengan membawa kartu BPJS 

pasien. 

4. Pegawai langsung mengisi data pasien di form pasien sebagai data rekapan data pasien. 

5. Pegawai juga mengisi data kunjungan pasien di form kunjungan sebagai data rekapan kunjungan. 

6. Setelah semuanya sudah di data dan data sudah masuk ke sistem, pasien diperbolehkan masuk keruang 

dokter untuk melakukan pemeriksaan. 

7. Dokter mengisi data treatment pasien di form treatment dan mengisi data rekam medis pasien di form 

rekam medis dan di data rekam medis ini ada hasil pemeriksaan dari dokter. 

7. Dokter memberikan jenis resep obat di form obat, jika pasien masih bisa ditangani dengan obat jalan dari 

klinik. Dokter juga mengisi data rujukan pasien di form rujukan, jika pasien harus di rujuk kerumah sakit. 

8. Pasien mendapatkan surat rujukan. 

9.  

Class Diagram 

 
Gambar 3. 6 Class Diagram 

 

 

Dalam class diagram sistem pendaftaran dan pelayanan kesehatan masyarakat di Klinik An-Nur di atas, 

dapat dilihat bahwasanya antar class memiliki keterhubungan sesuai dengan kebutuhannya misal data pasien, 

dokter, kunjungan, rekam medis, rujukan terkecuali treatment dan obat. 

 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 
Tampilan Masukan 

 
Gambar 4. 1 Menu Login 

 

Halaman Menu Login 

Pada halaman ini admin memasukkan Username dan Password yang sudah di daftarkan sebelumnya 

dan kemudian klik button Login, sehingga berhasil masuk kedalam sistem untuk akses login. 



 

 

1. Tampilan Halaman Menu Utama 
  Tampilan halaman utama pada halaman ini admin dapat mengola website dengan memilih menu yang 

disediakan pada sisi sebelah kiri dimana pada menu tersebut disediakan, akses untuk menampilkan, 

menambah, mengedit dan menghapus data, data yang dikelola dan tentunya dapat menampilkan laporannya. 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Menu Utama 

 

 
2. Input Data Pendaftaran Online 
  Menampilkan form pendaftaran online dengan inputan seperti Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat 

dan Tanggal Lahir, Alamat, Nomor Kartu Bpjs dan Nomor Hp. Seperti pada gambar dibawah ini dengan 

tombol aksi Daftar supaya terdaftar di pendaftaran online klinik. 

 
Gambar 4. 3 Pendaftaran Online 

3. Tampilan Tabel Pasien Daftar Online 
  Setelah mendaftar online dan data sudah masuk dan di tampilkan di tabel data pasien daftar online yang 

terdiri Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat, Nomor Kartu Bpjs dan Nomor 

Hp seperti gambar yang ada dibawah ini dengan tombol aksi Accept untuk mengkonfirmasi kalau pasien 

sudah terdaftar di klinik. 

 
Gambar 4. 4 Tabel Pasien Daftar Online 



 

 
4. Input Data Pasien 
  Menampilkan form data pasien dengan inputan seperti Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat dan 

Tanggal Lahir, Alamat, Nomor Kartu Bpjs dan Nomor Hp dan Golongan Darah seperti pada gambar 
dibawah ini dengan tombol aksi Simpan untuk menyimpan data ke database, tombol Reset untuk 

mengosongkan form inputan, tombol Kembali untuk membatalkan penginputan data. Form Data Pasien ini 

digunakan untuk pasien yang tidak bisa mengakses atau mempergunakan pendaftaran online. 

 
Gambar 4. 5 Data Pasien 

 
5. Tampilan Tabel Data Pasien 
  Setelah menginputkan data pasien daftar online dan data pasien, data tersimpan maka akan di tampilkan 

di tabel data pasien yang terdiri dari Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat, 

Nomor Kartu Bpjs, Nomor Hp dan Golongan Darah seperti gambar yang ada dibawah dengan tombol aksi 

Hapus data untuk menghapus data yang salah dan Edit data untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan 

dalam simpan data. Pasien akan mendapatkan kartu berobat dari klinik. 

 
Gambar 4. 6 Tabel Data Pasien 

 
6. Input Data Kunjungan Pasien 
  Menampilkan form data kunjungan pasien dengan inputan Tanggal Kunjungan, Nama Pasien dan Dokter 

yang menangani pasien tersebut seperti pada gambar dibawah ini dengan tombol aksi tombol Tambah 

kunjungan untuk menambah data kunjungan di tabel kunjungan, tombol Reset untuk mengosongkan form 

inputan dan tombol Kembali untuk membatalkan penginputan data. 

 
Gambar 4. 7 Data Kunjungan Pasien 



 

 
7. Tampilan Tabel Data Kunjungan Pasien 
  Setelah menginputkan data kunjungan pasien dan data tersimpan maka akan di tampilkan di tabel 

kunjungan pasien yang terdiri dari Tanggal, Nama Pasien, Jenis Kelamin, Umur, Hasil Rekam Medis, 

Treatment dan Rujukan, Dokter yang menangani dan Status Pemeriksaan, Status Pemeriksaan disini masih 

diperiksa karena pasien belum melakukan pemeriksaan seperti gambar yang ada dibawah ini dengan tombol 

aksi Hapus data untuk menghapus data yang salah dan Edit data untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan 

dalam simpan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Tabel Data Kunjungan Pasien 
8. Input Data Treatment 
  Menampilkan form data treatment dengan inputan seperti Nama Pasien, Berat Badan, Tinggi Badan, 

Tekanan Darah seperti pada gambar dibawah ini dengan tombol aksi Simpan untuk menyimpan data ke 

database, tombol Reset untuk mengosongkan form inputan dan tombol Kembali untuk membatalkan 

penginputan data. 

 
Gambar 4. 9 Data Treatment 

 
9. Tampilan Tabel Data Treatment 
  Setelah menginputkan data treatment dan data tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data treatment 

yang terdiri dari Tanggal, Nama Pasien, Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah seperti gambar yang ada 

dibawah ini dengan tombol aksi Hapus data untuk menghapus data yang salah dan Edit data untuk mengedit 

data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 10 Tabel Data Treatment 

 

 



 

10. Input Data Rekam Medis Tindakan Obat 
  Menampilkan form data rekam medis pasien yang tindakannya diberikan obat saja dengan inputan seperti 

Nama Pasien, Catatan dan Tindakan seperti pada gambar dibawah ini dengan tombol aksi Simpan 

untuk menyimpan data ke database, tombol Reset untuk mengosongkan form inputan dan 

dan tombol Kembali untuk membatalkan penginputan data. Ketika di Simpan muncul stock 

obat yang ada di klinik ini yang akan dipilih untuk diberikan ke pasien. 

 

 
 

Gambar 4. 11 Data Rekam Medis Tindakan Obat 

 
11. Input Data Rekam Medis Tindakan Rujukan 
  Menampilkan form data rekam medis pasien yang tindakannya dirujuk kerumah sakit dengan inputan 

seperti Nama Pasien, Catatan dan Tindakan seperti pada gambar dibawah ini dengan tombol aksi Simpan 

untuk menyimpan data ke database, tombol Reset untuk mengosongkan form inputan dan dan tombol 

Kembali untuk membatalkan penginputan data. 

 
 

Gambar 4. 12 Data Rekam Medis Tindakan Rujukan 

 
12. Tampilan Tabel Data Rekam Medis 
  Setelah menginputkan data rekam medis dan data tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data 

treatment yang terdiri dari Tanggal Pemeriksaan, Nama Pasien, Catatan, Tindakan dan Pemberian Obat 



 

seperti gambar yang ada dibawah ini dengan tombol aksi Hapus data untuk menghapus data yang 

salah dan Edit data untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
 

Gambar 4. 13 Tabel Data Rekam Medis 

 
13. Input Data Rujukan 
  Menampilkan form data rujukan dengan inputan seperti Nama Pasien, Poli dan Rumah Sakit seperti pada 

gambar dibawah ini dengan tombol aksi Simpan untuk menyimpan data ke database, tombol Reset untuk 

mengosongkan form inputan dan dan tombol Kembali untuk membatalkan penginputan data. 

 
 

Gambar 4. 14 Data Rujukan 

 
14. Tampilan Tabel Data Rujukan 
  Setelah menginputkan data rujukan dan data tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data treatment 

yang terdiri dari Tanggal, Nama Pasien, Poli, dan Rumah Sakit seperti gambar yang ada dibawah ini dengan 

tombol aksi Hapus data untuk menghapus data yang salah dan Edit data untuk mengedit data apabila terjadi 

kesalahan dalam simpan data. Pasien akan mendapatkan surat rujukan kerumah sakit. 

Tampilan Keluaran Data 

1. Laporan Data Semua Pasien 
Laporan data semua pasien tersebut akan terdaftar di sistem klinik dimana akan menampilkan data 

secara otomatis dari database untuk ditampilkan di laporan seperti gambar dibawah ini. 



 

 
 

Gambar 4. 15 Laporan Data Semua Pasien 

 

2. Laporan Data Pasien Masuk 
Laporan data pasien masuk ini merupakan data kunjungan pasien (perbulan) dari tanggal awal bulan 

sampai tanggal akhir bulan maka akan menampilkan data secara otomatis dari database untuk ditampilkan di 

laporan seperti gambar dibawah ini. 

 
 

Gambar 4. 16 Tabel Data Rujukan 

 
3. Laporan Data Pasien Berobat 

Laporan data pasien berobat ini untuk mengetahui data yang statusnya hanya diberi obat saja (perbulan) 

dari tanggal awal bulan sampai tanggal akhir bulan maka akan menampilkan data secara otomatis dari 

database untuk ditampilkan di laporan seperti gambar dibawah ini. 

 



 

 
 

Gambar 4. 15 Laporan Data Pasien Masuk 

 
4. Laporan Data Treatment Pasien 

Laporan data treatment pasien ini merupakan data yang berguna untuk melihat treatment pasien 

(perpasien) maka akan menampilkan data secara otomatis dari database untuk ditampilkan di laporan seperti 

gambar dibawah ini. 

 
 

 
 



 

Gambar 4. 16 Laporan Data Pasien Berobat 

 
5. Laporan Data Rekam Medis Pasien 

Laporan data rekam medis pasien ini merupakan data yang berguna untuk melihat rekam medis pasien 

(perpasien) maka akan menampilkan data secara otomatis dari database untuk ditampilkan di laporan seperti 

gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 4. 19 Laporan Data Rujukan Pasien 

 
6. Laporan Data Rujukan Pasien 

Laporan data rujukan pasien ini untuk mengetahui data yang statusnya hanya rujukan saja (perbulan) dari 

tanggal awal bulan sampai tanggal akhir bulan maka akan menampilkan data secara otomatis dari database 

untuk ditampilkan di laporan seperti gambar dibawah ini. 

 



 

 
 

Gambar 4. 20 Laporan Data Rujukan Pasien 

 

 

 
7. Laporan Data Stock Obat 

Laporan data stock obat ini untuk mengetahui stock obat yang masih tersedia di klinik dengan kategori 

stock obat habis, stock obat sisa sedikit dan stock obat masih banyak maka akan menampilkan data secara 

otomatis dari database untuk ditampilkan di laporan seperti gambar dibawah ini. 

 

 
 

Gambar 4. 17 Laporan Data Rujukan Pasien 



 

 

 

 
 

Gambar 4. 22 Laporan Data Rujukan Pasien 

 

 

 



 

 
 

Gambar 4. 23 Laporan Data Rujukan Pasien 

 
8. Laporan Data Presentase Kunjungan Pasien 

Laporan data presentase kunjungan pasien ini untuk mengetahui jumlah kunjungan pasien ke klinik maka 

akan menampilkan data secara otomatis dari database untuk ditampilkan di laporan seperti gambar dibawah 

ini. 

 
 

Gambar 4. 24 Laporan Data Presentase Kunjungan Pasien 

 
9. Laporan Kartu Berobat 

Laporan kartu berobat pasien ini merupakan kartu yang menandakan kalau pasien sudah terdaftar di 

klinik ini atau pasien pernah berobat di klinik ini maka akan menampilkan data secara otomatis dari database 

untuk ditampilkan di laporan seperti gambar dibawah ini. 



 

 
 

Gambar 4. 25 Laporan Kartu Berobat 

 
10. Laporan Surat Rujukan 

Laporan surat rujukan ini merupakan surat untuk merujuk pasien ke rumah sakit maka akan menampilkan 

data secara otomatis dari database untuk ditampilkan di laporan seperti gambar dibawah ini. 

 
 

Gambar 4. 26 Surat Rujukan 
PENUTUP 

Kesimpulan 

Klinik An-Nur merupakan salah satu klinik kesehatan yang begerak dibidang pelayanan kesehatan 

masyarakat dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) BPJS Kesehatan. Klinik An-Nur juga merupakan sektor 

kesehatan yang merupakan salah satu sektor penting yang sedang mendapat perhatian besar dari pemerintah 

dengan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial. Klinik An-Nur Banjarmasin yang berlokasi di Jl. 

Jahri Saleh No. 162 Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122. 



 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, serta pembahasan sistem maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dihasilkan adalah Aplikasi Pendaftaran Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Berfasilitas BPJS Berbasis Web Pada Klinik An-Nur Banjarmasin. 

2. Adanya pendaftaran online. 

3. Aplikasi yang dihasilkan dapat memperbaiki masalah-masalah yang timbul akibat dari sistem yang 

manual dan dapat mempercepat dalam pengolahan data. 

4. Sistem ini diharapkan dapat mendukung kinerja proses pengolahan data pada klinik tersebut menjadi 

lebih efisien.  

5. Adanya sistem baru dapat membantu dan mempermudah dalam pendaftaran secara online dan 

pengolahan data sudah secara terkomputerisasi sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat 

teratasi. 

Saran 

Agar aplikasi pendaftaran dan pelayanan kesehatan masyarakat berfasilitas BPJS ini berjalan dengan baik 

dalam penggunaan serta pengembangannya, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem diharapkan dapat dikembangkan lagi dengan layanan asuransi tidak hanya BPJS saja tapi 

bisa asuransi lain agar cakupan sistem lebih luas. 

2. Menambahkan pengelolaan data administrasi bagi tidak memiliki layanan BPJS. 

Kurang menariknya desain dibagian halaman utama, diharapkan ada inovasi dan gagasan untuk 

masa yang akan datanYA 
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