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ABSTRAK 

 

Kondisi Di Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar, yang meliputi proses pendaftaran pasien, pencatatan hasil 

periksa pasien, pencatatan pengadaan obat dan pengeluaran obat dimana proses-proses tersebut masih 

menggunakan pencatatan dalam buku besar dan masih secara manual, sehingga dengan banyaknya kunjungan 

pasien disetiap harinya Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar sering mengalami terjadinya kesulitan dan 

keterlambatan dalam merekap data laporan. Hal tersebut kurang efektif dan efisien yang mengakibatkan 

penyajian informasi yang cukup lama, dan untuk ketersediaan layanan untuk pasien Covid-19 belum ada pada 

Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar. 

Untuk mendukung metode pengembangan Aplikasi yang dibuat sekarang penulis menggunakan metode waterfall 

dengan menggunakan alat bantu  pengembangan sistem berupa  flowmap, diagram UML, use case diagram, 

activity diagram, dan class diagram. Serta teknik pengumpulan data dengan metode penelitian dengan cara 

observasi, wawancara, dan studi pustaka. Implementasi program yang digunakan komputer pada aplikasi ini 

menggunakan bahasa pemograman PHP dengan database MySQL.  

Aplikasi yang dibuat dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Puskesmas Kertak Hanyar. 

Media penyimpanan, pengolahan data pasien, rekam medis, dan obat sudah terkomputerisasi sehingga proses 

pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah serta terhindar dari keasalahan. Untuk 

pengembangan aplikasi di sarankan menu agar lebih ringkas dalam pengelompokannya sehingga pengoperasian 

sistem tidak berantakan dan untuk kedepannya bisa dikembangkan menjadi aplikasi berbasis android dengan 

fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam melakukan layanan medis seperti chat, panggilan suara, dan 

panggilan video dengan dokter. 

Kata Kunci: Aplikasi, Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, MySQL, PHP; 

 

 

ABSTRACT 

 

Conditions in the Kertak Hanyar Subdistrict Health Center, which includes the patient registration process, 

recording patient examination results, recording drug procurement and drug dispensing where these processes 

still use notes in a ledger and are still manual, so that with the number of patient visits every day the Kertak 

District Health Center Hanyar often experiences difficulties and delays in recapitulating the report data. This is 

less effective and efficient which results in the presentation of information that is quite long, and the availability 

of services for Covid-19 patients does not yet exist at the Kertak Hanyar District Health Center. 

To support the application development method that is made now the author uses the waterfall method by using 

system development tools in the form of flowmaps, UML diagrams, use case diagrams, activity diagrams, and 

class diagrams. As well as data collection techniques with research methods by means of observation, interviews, 

and literature study. The implementation of the program used by the computer in this application uses the PHP 

programming language with the MySQL database. 

The application made can solve the problems that exist in the Kertak Hanyar Health Center. Storage media, 

patient data processing, medical records, and medicines are computerized so that the health care process can be 

done quickly and easily and avoid problems. For application development, it is recommended that the menu be 

more concise in grouping so that system operation is not messy and in the future it can be developed into an 

Android-based application with features that make it easier for users to carry out medical services such as chat, 

voice calls, and video calls with doctors.. 
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PENDAHULUAN  

Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar merupakan suatu instansi Pelayanan Kesehatan  masyarakat yang 

berada di Jl. Pemurus RT. 8, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan berbagai jenis yang ditangani. 

Sistem Pembayaran di Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar ini dikelompokan berdasarkan status pasien kartu 

sehat dan pasien umum, asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar 

adalah BPJS. 

Puskesmas Kertak Hanyar memiiki Ruangan Poli Umum, Ruangan Poli KIA, Ruangan Poli Gigi, dan 

Poli Perbaikan Gizi. Pelayanan adalah hal yang dapat terus ditingkatkan secara efektif dan efisien, begitu juga 

pelayanan yang ada pada Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar dapat dioptimalkan yaitu pelayanan kesehatan. 

Kondisi Di Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar, yang meliputi proses pendaftaran pasien, pencatatan 

hasil periksa pasien, pencatatan pengadaan obat dan pengeluaran obat dimana proses-proses tersebut masih 

menggunakan pencatatan dalam buku besar dan masih secara manual, sehingga dengan banyaknya kunjungan 

pasien disetiap harinya Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar sering mengalami terjadinya kesulitan dan 

keterlambatan dalam merekap data laporan. Hal tersebut kurang efektif dan efisien yang mengakibatkan penyajian 

informasi yang cukup lama, dan untuk ketersediaan layanan untuk pasien Covid-19 belum ada pada Puskesmas 

Kecamatan Kertak Hanyar. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya Aplikasi pada Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar 

yang mampu mengolah data puskesmas menjadi lebih akurat efisien dan mudah diperbaharui. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar, dengan  judul penelitian “APLIKASI PELAYANAN KESEHATAN DAN 

PERSEDIAAN LAYANAN UNTUK PASIEN COVID-19 PADA PUSKESMAS KECAMATAN KERTAK 

HANYAR BERBASIS WEB”. 

 

METODE  

1. Observasi 

Dengan survey langsung, diharapkan dapat diketahui kondisi riil di lapangan sehingga dapat diperoleh 

gambaran-gambaran sebagai pertimbangan dalam perencanaan desain struktur. Kegiatan observasi yang 

dilakukan adalah dengan mengamati bagaimana Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas 

Kecamatan Kertak Hanyar. 

2. Wawancara 

Dengan metode ini yaitu dengan mewancarai narasumber, agar mendapat masukan-masukan berupa 

penjelasan mengenai masalah yang ditinjau, serta memperoleh data yang diperlukan. Dalam kegiatan ini 

dilakukan wawancara dengan petugas pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar. 

3. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai literatur-literatur dari 

perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-

bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

ANALISIS DAN TINJAUAN SISTEM 

Analisis Sistem Lama 

Alur sistem pelayanan kesehatan yang sedang berjalan saat ini pada Puskesmas Kecamatan Kertak 

Hanyar dapat dilihat pada flowmap dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1Flowmap Sistem lama 



 

 

Alur layanan kesehatan pada sistem lama di Puskesmas Kecamatan Kertak Hanyar sebagai berikut : 

1. Pasien yang ingin berobat datang ke Puskesmas Kertak Hanyar dengan menunjukan kartu berobat dan 

langsung di data untuk daftar berobat hal itu dikhususkan untuk pasien lama, jika pasien baru maka 

petugas melakukan pendaftaran pasien baru terlebih dahulu. 

2. Kemudian petugas akan mengarahkan ke poli yang dituju untuk di periksa lebih lanjut oleh dokter. 

3. Setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan, maka pasien akan diberikan resep obat berupa dokumen 

yang masih ditulis secara manual. 

4. Pasien akan mengambil obat setelah menerima resep oleh dokter. 

Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk layanan kesehatan pada Puskesmas Kecamatan 

Kertak Hanyar maka dapat diusulkan sistem baru.  

Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Flowmap Sistem usulan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Menu Utama 

 Form menu utama adalah menu yang didalamnya terdapat sub-sub menu program dalam 

berbagai macam form data yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Tampilan Form Menu Utama 

 

 

 

 



 

 

2. Tampilan Form Dokter 

 Form data dokter adalah kumpulan data dokter yang bertugas menjadi dokter di puskesmas tersebut. 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Form Data Dokter 

3. Tampilan Form Tambah Dokter 

Form input data dokter adalah untuk menginputkan data dokter yang bekerja di puskesmas 

tersebut. 

 
Gambar 4. 3Tampilan Form Tambah Data Dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Tampilan Form Data Pasien 

Form data pasien adalah kumpulan data pasien yang sudah terdata sebagai pasien yang bisa 

berobat di puskesmas kertak hanyar. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Form Data Pasien 

5. Tampilan Form Tambah Pasien 

Form input data pasien adalah untuk menginputkan data pasien jika belum sama sekali terdata 

diri nya di sistem aplikasi. 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Form Tambah Pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Tampilan Form Data Pendaftaran 

Form data pendaftaran adalah kumpulan data pendaftaran pasien yang akan melakukan 

tindakan berobat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Tampilan Form Data Pendaftaran 

 

7. Tampilan Form Tambah Pendafataran 

Form input data pendaftaran adalah untuk menginputkan data pendaftaran pasien yang akan 

melakukan pengobatan terhadap poli yang dituju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 7 Tampilan Form Tambah Pendaftaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
8. Tampilan Form Data Tindakan Berobat 

Form data tindakan berobat adalah kumpulan data tindakan berobat yang telah diinputkan oleh 

petugas pendafaran, dibagian ini nanti dokter akan melihat data mana yang belum dilakukan pemeriksaan 

pengobatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Form Data Tindakan Berobat 

9. Tampilan Form Tambah Tindakan Berobat 

Form input data tindakan berobat adalah untuk menginputkan data tindakan berobat untuk 

pasien dari menginputkan tindakan, memberikan resep obat, ataupun perlu rujukan ke rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 9 Tampilan Form Tambah Tindakan Berobat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
10. Tampilan Form Pendaftaran Rapid Test Covid-19 

Form data pendaftaran rapid test covid-19 adalah kumpulan data pendaftaran rapid test covid-

19 yang telah didaftarkan oleh petugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 13 Tampilan Form Pendaftaran Rapid Test Covid-19 

11. Tampilan Form Tambah Pendaftaran Rapid Test Covid-19 

Form input data Pendaftaran Rapid Test Covid-19 adalah untuk menginputkan data pasien yang 

akan mendaftar Rapid Test Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 14 Tampilan Form Tambah Pendaftaran Rapid Test Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
12. Tampilan Form Data Hasil Rapid Tes Covid-19 

Form data hasil periksa rapid test adalah kumpulan data hasil periksa rapid test  pasien dari 

berstatus belum rapid test, nanti akan diberi action jika hasil rapid test telah keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Form Data Hasil Rapid Test Covid-19 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Data Dokter 

Laporan data dokter adalah laporan data dokter yang menangani pasien di puskesmas, proses 

laporan ini berasal dari form dokter dan termasuk form poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 10 Tampilan laporan data dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2. Tampilan Laporan Data Pasien 

Laporan data pasien adalah laporan data pasien yang sudah terdaftar di puskesmas tersebut, di 

laporan ini bisa untuk filter data berdasarkan status pasien Umum maupun BPJS.. 

 

Gambar 4. 11 Tampilan Laporan Data Pasien 

3. Tampilan Laporan Data Pendaftaran 

Laporan data pendaftaran adalah laporan data pendaftaran pasien yang sebelumnya telah 

diproses berupa inputan di form pendaftaran. 

 

Gambar 4. 12 Tampilan Laporan Data Pendaftaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4. Tampilan Laporan Data Pendaftaran 

Laporan data pasien berstatus negatif covid-19 adalah laporan data pasien berstatus negatif 

covid-19 yang telah diperiksa berdasarkan inputan di form periksa rapid test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 37 Tampilan Laporan Data Pasien Berstatus Negatif Covid-19 

5. Tampilan Laporan Data Pasien Berstatus Positif Covid-19 

Laporan data pasien berstatus positif covid-19 adalah laporan data pasien berstatus positif 

covid-19 yang telah diperiksa berdasarkan inputan di form periksa rapid test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 38 Tampilan Laporan Data Pasien Berstatus Positif Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6. Tampilan Laporan Data Rekam Medis Pasien 

Laporan data Rekam Medis adalah laporan data rekam medis pasien yang telah dilakukan 

tindakan pengobatan oleh dokter berdasarkan hasil dari proses inputan di form tindakan berobat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 39 Tampilan Laporan Data Rekam Medis Pasien 

 
PENGUJIAN 

Pengujian Aplikasi Pelayanan Kesehatan dan Persediaan Layanan Pasien Covid-19 pada Puskesmas 

Kertak Hanyar Berbasis Web dilakukan terhadap semua kebutuhan fungsional yang telah dirancang pada tahap 

perancangan sistem : : 

1. Login 

Tabel 4. 1 Pengujian Login 

Data Masukan Yang di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 

Username dan 

Password 

Kursor akan mengarah 

pada input text username 

dan password 

Dapat mengisi data 

login sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Klik Login Username dan Password 

akan dicari di database, 

jika data ditemukan dan 

cocok maka menuju 

halaman 

Tombol login dapat 

berfungsi sesuai 

dengan yang 

diharapkan dan 

menuju halaman 

beranda 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

Username dan 

Password 

Tidak dapat login dan 

menampilkan pesan 

peringatan 

Pengguna tidak dapat 

login dan muncul 

pesan “Email dan 

Password Tidak 

Ditemukan” sesuai 

yang diharapkan 

Diterima 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Pengujian Data Perusahaan 

Tabel 4. 2 Pengujian Data Dokter 

Data Masukan Yang di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol tambah 

data 

Jika di klik tombol 

tambah data maka masuk 

ke form input data 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol simpan Jika d klik tombol 

simpan maka data yang 

dimasukan akan 

tersimpan 

Data berhasil 

disimpan sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol Kembali Jika di klik tombol 

kembali maka akan 

kembali ke form dokter 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol ubah data Jika di klik tombol ubah 

data maka akan masuk 

ke halaman pengubahan 

data yang di klik 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol hapus data Jika di klik tombol hapus 

data maka akan 

menghapus data yang 

dipilih 

Sistem akan 

menghapus data 

tersebut 

Diterima 

Cari Jika dimasukan nama 

dokter data akan dicari 

Nama dokter yang di 

cari akan keluar 

Diterima 

Selanjutnya Jika klik selanjutnya 

akan beralih ke halaman 

selanjutny 

Halaman beralih ke 

halaman berikutnya 

Diterima 

Tombol Cetak Data Jika di klik tombol cetak 

data maka akan 

menampilkan keluaran 

data paramedis 

Sistem menampilkan 

report sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

Klik tombol simpan 

data dengan 

inputan yang masih 

kosong 

Jika di klik tombol 

simpan data dengan 

inputan yang masih 

kosong maka akan 

muncul pesan “data 

wajib di isi” 

Muncul pesan “data 

wajib di isi” jika 

inputan kosong 

Diterima 

 

3. Pengujian Data Pasien 

Tabel 4. 3 Pengujian Data Pasien 

Data Masukan Yang di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol tambah 

data 

Jika di klik tombol 

tambah data maka masuk 

ke form input data 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol simpan Jika d klik tombol 

simpan maka data yang 

dimasukan akan 

tersimpan 

Data berhasil 

disimpan sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 



 

 

Tombol Kembali Jika di klik tombol 

kembali maka akan 

kembali ke form pasien 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol ubah data Jika di klik tombol ubah 

data maka akan masuk 

ke halaman pengubahan 

data yang di klik 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol hapus data Jika di klik tombol hapus 

data maka akan 

menghapus data yang 

dipilih 

Sistem akan 

menghapus data 

tersebut 

Diterima 

Cari Jika dimasukan nama 

pasien data akan dicari 

Nama pasien yang di 

cari akan keluar 

Diterima 

Selanjutnya Jika klik selanjutnya 

akan beralih ke halaman 

selanjutny 

Halaman beralih ke 

halaman berikutnya 

Diterima 

Tombol Cetak Data Jika di klik tombol cetak 

data maka akan 

menampilkan keluaran 

data pasien 

Sistem menampilkan 

report sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

Klik tombol simpan 

data dengan 

inputan yang masih 

kosong 

Jika di klik tombol 

simpan data dengan 

inputan yang masih 

kosong maka akan 

muncul pesan “data 

wajib di isi” 

Muncul pesan “data 

wajib di isi” jika 

inputan kosong 

Diterima 

 

 

4. Pengujian Data Pendaftaran 

Tabel 4. 4 Pengujian Data Pendaftaran 

Data Masukan Yang di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol tambah 

data 

Jika di klik tombol 

tambah data maka masuk 

ke form input data 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol simpan Jika d klik tombol 

simpan maka data yang 

dimasukan akan 

tersimpan 

Data berhasil 

disimpan sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol Kembali Jika di klik tombol 

kembali maka akan 

kembali ke form 

pendaftaran 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol hapus data Jika di klik tombol hapus 

data maka akan 

menghapus data yang 

dipilih 

Sistem akan 

menghapus data 

tersebut 

Diterima 

Cari Jika dimasukan nama 

pasien data akan dicari 

Nama pasien yang di 

cari akan keluar 

Diterima 

Selanjutnya Jika klik selanjutnya 

akan beralih ke halaman 

selanjutny 

Halaman beralih ke 

halaman berikutnya 

Diterima 



 

 

Tombol Cetak Data Jika di klik tombol cetak 

data maka akan 

menampilkan keluaran 

data pendaftaran 

Sistem menampilkan 

report sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

Klik tombol simpan 

data dengan 

inputan yang masih 

kosong 

Jika di klik tombol 

simpan data dengan 

inputan yang masih 

kosong maka akan 

muncul pesan “data 

wajib di isi” 

Muncul pesan “data 

wajib di isi” jika 

inputan kosong 

Diterima 

 

 

5. Pengujian Tindakan Berobat 
Tabel 4. 5 Pengujian Data Tindakan Berobat 

 

 

 

Data Masukan Yang di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol Input 

tindakan 

Jika di klik tombol input 

tindakan maka masuk ke 

form input data 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol Input resep Jika di klik tombol input 

resep maka masuk ke 

form input data 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol input 

rujukan 

Jika di klik tombol input 

rujukan maka masuk ke 

form input data 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol simpan Jika d klik tombol 

simpan maka data yang 

dimasukan akan 

tersimpan 

Data berhasil 

disimpan sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol selesai 

pemeriksaan 

Jika d klik tombol selesai 

pemeriksaan maka data 

akan berstatus “telah 

diperiksa” 

Data berhasil diubah 

menjadi status “telah 

diperiksa” sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol hapus data Jika di klik tombol hapus 

data maka akan 

menghapus data yang 

dipilih 

Sistem akan 

menghapus data 

tersebut 

Diterima 

Tombol detail data Jika di klik tombol detail 

data maka akan 

menampilkan data pasien 

yang akan diperiksa 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol Cetak 

Rekamedis 

Jika di klik tombol cetak 

rekamedis maka akan 

menampilkan keluaran 

data pasien berobat 

tersebut  

Sistem menampilkan 

report sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

Klik tombol simpan 

data dengan 

inputan yang masih 

kosong 

Jika di klik tombol 

simpan data dengan 

inputan yang masih 

kosong maka akan 

Muncul pesan “data 

wajib di isi” jika 

inputan kosong 

Diterima 



 

 

 

 

6. Pengujian Pendaftaran Pasien Rapid Test Covid-19 

Tabel 4. 8 Pengujian Data Pendaftaran Rapid Test Covid-19 

Data Masukan Yang di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol tambah 

data 

Jika di klik tombol 

tambah data maka masuk 

ke form input data 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol simpan Jika d klik tombol 

simpan maka data yang 

dimasukan akan 

tersimpan 

Data berhasil 

disimpan sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol Kembali Jika di klik tombol 

kembali maka akan 

kembali ke form 

pendaftaran pasien rapid 

test 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol ubah data Jika di klik tombol ubah 

data maka akan masuk 

ke halaman pengubahan 

data yang di klik 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol hapus data Jika di klik tombol hapus 

data maka akan 

menghapus data yang 

dipilih 

Sistem akan 

menghapus data 

tersebut 

Diterima 

Cari Jika dimasukan nama 

pasien data akan dicari 

Nama pasien yang di 

cari akan keluar 

Diterima 

Selanjutnya Jika klik selanjutnya 

akan beralih ke halaman 

selanjutny 

Halaman beralih ke 

halaman berikutnya 

Diterima 

Tombol Cetak Data Jika di klik tombol cetak 

data maka akan 

menampilkan keluaran 

data pendaftaran pasien 

rapid test 

Sistem menampilkan 

report sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

Klik tombol simpan 

data dengan 

inputan yang masih 

kosong 

Jika di klik tombol 

simpan data dengan 

inputan yang masih 

kosong maka akan 

muncul pesan “data 

wajib di isi” 

Muncul pesan “data 

wajib di isi” jika 

inputan kosong 

Diterima 

 

 

7. Pengujian Periksa Rapid Test Covid-19 

Tabel 4. 9 Pengujian Data Periksa Test Covid-19 

Data Masukan Yang di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol tambah 

data 

Jika di klik tombol 

tambah data maka masuk 

ke form input data 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

muncul pesan “data 

wajib di isi” 



 

 

Tombol simpan Jika d klik tombol 

simpan maka data yang 

dimasukan akan 

tersimpan 

Data berhasil 

disimpan sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol Kembali Jika di klik tombol 

kembali maka akan 

kembali ke form periksa 

rapid test 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharaapkan 

Diterima 

Tombol ubah data Jika di klik tombol ubah 

data maka akan masuk 

ke halaman pengubahan 

data yang di klik 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol hapus data Jika di klik tombol hapus 

data maka akan 

menghapus data yang 

dipilih 

Sistem akan 

menghapus data 

tersebut 

Diterima 

Cari Jika dimasukan nama 

pasien data akan dicari 

Nama pasien yang di 

cari akan keluar 

Diterima 

Selanjutnya Jika klik selanjutnya 

akan beralih ke halaman 

selanjutny 

Halaman beralih ke 

halaman berikutnya 

Diterima 

Tombol Cetak Data 

Negatif Covid-19 

Jika di klik tombol cetak 

data negatif covid-19 

data maka akan 

menampilkan keluaran 

pasien yang negatif 

covid-19 

Sistem menampilkan 

report sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Tombol Cetak Data 

Positif Covid-19 

Jika di klik tombol cetak 

data positif covid-19 data 

maka akan menampilkan 

keluaran pasien yang 

positif covid-19 

Sistem menampilkan 

report sesuai yang 

diharapkan 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji ( Data Salah ) 

Klik tombol simpan 

data dengan 

inputan yang masih 

kosong 

Jika di klik tombol 

simpan data dengan 

inputan yang masih 

kosong maka akan 

muncul pesan “data 

wajib di isi” 

Muncul pesan “data 

wajib di isi” jika 

inputan kosong 

Diterima 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Aplikasi Pelayanan Kesehatan dan 

Persediaan Layanan Pasien Covid-19 pada Puskesmas Kertak Hanyar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil implementasi dari aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa pemograman PHP, sehingga dapat 

digunakan sebagai media pembaruan informasi yang lebih efektif. Selain itu dapat pula mempermudah 

pelayanan yang diberikan secara cepat dan tepat karena sudah menggunakan komputerisasi. 

2. Sistem telah dirancang berdasarkan standarisasi, melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Analisa kebutuhan sistem. 

b. Analisa kebutuhan sistem (kebutuhan fungsional dan nonfungsional). 

c. Analisa kelayakan sistem, dilihat dari segi kelayakan teknis dan operasional. 

d. Flowchart sistem lama dan sistem baru. 

e. Struktur database yang terkoneksi. 
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