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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat 

yang membawa kita memasuki sebuah dunia baru, dunia dimana komunikasi 

memegang peranan yang penting dalam kehidupan. Pada dunia kesehatan sendiri 

teknologi informasi banyak digunakan untuk tempat menunjukkan identitas pasien 

maupun identitas pegawai dan dokter menjadi sistem yang memudahkan 

Pelayanan dan informasi puskesmas hayaping. Dalam hal ini, pusekesmas 

hayaping dijadikan tempat penelitian, karena sistem informasi pelayanan yang 

terdapat di puskesmas tersebut belum terkomputerisasi dengan baik sehingga 

seringkali mempersulit dalam sistem pelayanan rujukan  yang ada, seperti proses 

pengolahan data admin, pengolahan data pegawai puskesmas, pengolahan data 

pasien, pengolahan data pasien keluarga dan pengolahan data tahapan puskesmas 

tersebut. Metode pemecahan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

membuat sebuah sistem terkomputerisasi berbentuk sebuah website dengan 

bahasa pemrograman PHP native. Hasil penelitian berguna untuk mempermudah 

dalam pengolahan data riwayat penyakit, mempermudah pengolahan data pasien 

rujukan, mempermudah pengolahan data dokter, mempermudah pengolahan data 

kunjungan dokter, membuat data rujukan dan mempercepat penenganan serta 
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meminimalisir kesalahan proses rujukan yang berjalan di puskesmas hayaping 

tersebut. Meskipun begitu penelitian ini masih banyak mempunyai kekurangan. 

  

Kata Kunci : Sistem Informasi, Website, Sistem Rujukan,puskesmas hayaping. 

 

 

ABSTRACT 

The development of information technology today has grown very rapidly 

which has brought us into a new world, a world where communication plays an 

important role in life. In the world of health itself, information technology is 

widely used as a place to show the identity of patients as well as the identities of 

employees and doctors to become a system that facilitates services and 

information at the health center. In this case, the Hayaping Public Health Center 

was used as a research site, because the service information system in the 

puskesmas was not well computerized so that it often complicates the existing 

referral service system, such as admin data processing, puskesmas employee data 

processing, patient data processing, data processing. family patients and data 

processing stages of the puskesmas. The problem solving method used in this 

research is to create a computerized system in the form of a website with the 

native PHP programming language. The results of the study are useful for 

facilitating the processing of medical history data, facilitating the processing of 

referral patient data, facilitating the processing of doctor data, facilitating the 

processing of doctor visit data, making referral data and accelerating treatment 

and minimizing errors in the referral process that runs at the hayaping health 

center. However, this research still has many shortcomings. 

 

Keywords : Information System, Website, Referral System, hayaping health 

center. 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) merupakan 

salah satu aspek dalam kehidupan yang akan terus mengalami perubahan dari 

waktu kewaktu. Perkembangan IPTEKS tersebut terkait dengan Teknologi 

Industri 4.0 yang juga memengaruhi kondisi di Indonesia tidak terkecuali pada 

layanan kesehatan. Industry 4.0 menggambarkan tren yang berkembang menuju 

otomasi dan pertukar data dalam teknologi dan proses dalam indsutri manufaktur. 

Perkembangan teknologi seperti salah satunya sebuah data yang mudah diakses 

dan digunakan dengan bantuan teknologi merupakan salah satu upaya mendukung 

program industry 4.0 di Indonesia. 

Perkembangan industry 4.0 di Indonesia juga tidak terkecuali pada 

pelayanan kesehatan dimana pelayanan kesehatan di lini pertama (pelayanan 

primer) diharuskan mampu beradapatsi dengan perkembangan teknologi, salah 

satunya dimana data yang selama ini masih dalam bentuk manual diharapkan 

dibuat dalam bentuk data yang diaskes dan digunakan dengan lebih mudah yaitu 

dengan bantuan suatu aplikasi penyimpanan data.  

Data merupakan salah satu hal yang penting dari suatu organisasi Data 

yang dimiliki dapat diolah menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi 

perkembangan organisasi tersebut Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, 

semakin banyak pula data yang harus diolah. Oleh karena itu tempat penyimpanan 

data-data yang dimiliki harus aman dari berbagai gangguan. Sebelum teknologi 

informasi berkembang seperti saat ini, data yang dimiliki oleh organisasi disimpan 

dalam bentuk dokumen dengan media kertas, atau biasa disebut dengan manual 

filling system. 

Saat ini masih mengunakan semi manual yaitu menggunakan Microsofte 

excel dan Microsoft word Meskipun sudah ada perlengkapan komputer, tetapi 

hanya sebatas untuk pencatatan data saja dan juga  Pegawai masih melakukan 

input data secara dua kali kerja, Pertama data dicatat secara manual, kemudian 

data diinput ke komputer pada program aplikasi Microsoft Excel, sehingga 

memerlukan waktu yang cukup lama Untuk itu perlu dirancang program aplikasi 



khusus untuk memudahkan pengguna atau user  yang belum terbiasa 

menggunakan komputer atau aplikasi software untuk perkantoran. 

Meskipun input data sudah menggunakan program aplikasi Microsoft 

Excel, tetapi masih ada kekurangan, dimana data tidak bisa digunakan secara 

bersama dalam tiap-tiap bagian yang berhubungan dengan data perusahaan  

masuk, hal ini menjadikan rendahnya integrasi data, Maka dari itu perlu adanya 

program aplikasi khusus yang menggunakan sistem basis data Dari uraian diatas 

maka perlu dibuat suatu aplikasi pengolahaan data rujukan pada puskesmas 

hayaping barito timur kalimntan tengah yang bertujuan untuk memudahakn 

pengelolaan data secara cepat dan akurat.Berdasarkan. 

penelitian terdahulu dari Ir. Darwison, MT, Januari 2016 teknologi 

informasi ini merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh 

puskesmas dalam bersaing dengan puskesmas-puskesmas lainnya. keunggulan 

kompetitif lainnya adalah dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web. Aplikasi 

berbasis web yang dapat diakses melalui computer ini memungkinkan pengguna 

dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapan pun.  

Penelitian terdahulu dari Bianglala Informatika Vol 3 No 1 Maret 2015 

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik ditingkat 

puskesmas pada khususnya. Maka diperlukan sebuah konsep atau sistem yang 

baik yang akan digunakan, sehingga nantinya dapat terwujud suatu pelayanan 

kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kinerja dari 

puskesmas itu sendiri.  

Sedangkan menurut penelitian terdahulu Guardian Y.Sanjaya et al. / Jurnal 

Sisfo Vol. 06 No. 01 (2016) 51–64 Sistem rujukan dikembangkan untuk 

meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata. Pelayanan kesehatan 

berdasarkan tingkatannya terdiri atas pelayanan kesehatan primer dan pelayanan 

kesehatan tingkat rujukan. 

Profil Puskesmas Hayaping adalah gambaran situasi kesehatan di 

Puskesmas Hayaping yang diterbitkan setiap tahun sekali. Dalam Profil ini 

memuat berbagai data tentang kesehatan, yang meliputi data derajat kesehatan, 

upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan.  



Profil kesehatan juga menyajikan data pendukung lain yang berhubungan 

dengan kesehatan seperti data kependudukan, data sosial ekonomi, data 

lingkungan dan data lainnya. Data dianalisis dengan analisis sederhana dan 

ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Penerbitan profil Puskesmas Hayaping 

tahun 2018 ini adalah agar diperoleh gambaran keadaan kesehatan di Puskesmas 

Hayaping khususnya tahun 2018 dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar. Profil 

Puskesmas Hayaping tahun 2018 diharapkan dapat memberikan data yang akurat, 

untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta. Selain itu profil ini dapat 

digunakan sebagai penyedia data dan informasi dalam rangka evaluasi 

perencanaan, pencapaian Program kegiatan di Puskesmas Hayaping tahun 2018. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dibuat skripsi dengan judul 

“APLIKASI PENGOLAHAN DATA PASIEN RUJUKAN PADA PUSKESMAS 

HAYAPING BARITO TIMUR KALIMANTAN TENGAH ” 

 

METODE 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. 

Adapun metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut 

: 

 

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap alur proses yang berjalan 

pada puskesmas hayaping untuk memperoleh informasi yang nantinyaakan 

diolah kedalam aplikasi. 

 

2. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan bertanya langsung 

kepada pegawai puskesmas hayaping untuk seputaran informasi mengenai 

data-data apa saja yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi.  

 

3. Studi Kepustakaan, yaitu Pengumpulan data secara langsung dari sumber 

sumber jurnal maupun data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini 

seperti melalui internet, jurnal dan skripsi terdahulu.  

 



4. Studi Dokumentasi, yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati dokumen pada puskesmas hayaping yang berkaitan dengan 

aplikasi yang akan dibuat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam penyusunan proposal ini, diperlukan data-data serta informasi yang 

relatif lengkap sebagai bahan yang dapat mendukung kebenaran materi uraian dan 

pembahasan. Oleh karena itu, sebelum penyusunan proposal ini dilakukan, maka 

dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk menjaring data serta informasi yang 

terkait. 

 

1. Wawancara  

Dengan metode pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang 

penting dan akurat dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan 

beberapa orang yang dianggap mengetahui dan memahami tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan meteri. 

 

2. Observasi 

Dengan metode pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang 

penting dan akurat dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan 

beberapa orang yang dianggap mengetahui dan memahami tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan meteri. 

Nama tempat     : puskesmas hayaping barito timur 

Bidang                : perawat 

Telpon                : 081256724656 

Alamat                : Jl pembangunan hayaping  

Waktu  observasi : 15 febuari 2021 

 

Analisi sistem yang berjalan 

Sistem pada puskesmas hayaping barito timur provinsi Kalimantan tengah 

telah menggunakan sistem terkomputerisasi, namun peroses pencatatan data 

pasien, data riwayat penyakit yang masih masih dilakukan secara manual yang 



dicatat disebuah buku atau melalui komputer menggunakan Exel atau Word. Oleh 

karena sistem penyimpanan data masih berupa pengarsipan fisik dan memory 

flashdisk sehingga seringnya tejadi penumpukan arsip yang dapat membuat 

keamanan data kurang terjamin. Proses pembuatan laporan rekonsilisasi, 

pencarian data yang lambat dalam jumlah yang banyak sulit dilakukan dan 

menimbulkan permasalahan dalam administrasi. 

Berikut adalah flowmap sistem yang sedang berjalan  : 

 

 

 

Gambar 3. 1 Flowmap pengisian data pasien. 

 



 

 

Gambar 3. 2 Flowmap Surat Atau Laporan Data Pasien 

 

Diagram konteks 

Diagram konteks merupakan suatu diagram alir yang menggambarkan arus 

data pada suatu sistem yang bertujuan untuk menggambarkan sistem dalam 

pengolahan data secara garis besar atau keseluruhan. Diagram konteks ini 

dirancang untuk mengetahui masukan dan keluaran yang dibutuhkan oleh sistem, 



serta menggambarkan hubungan antara sistem dan entitas yang terlibat. Untuk 

lebih jelasnya penulis menyajikannya dalam bentuk diagram konteks. 

 

Gambar 3. 3 Diagram Konteks. 

 

Activity Diagram 

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja 

yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas 

tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur 

kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. 

Adapun activity diagram dari aplikasi ini adalah sebagai berikut : 



 

Gambar 3. 4 Activity Diagram Login 

 



 

Gambar 3. 5 Activity Diagram Data Pasien Rujukan. 

 

A. Tampilan halaman utama 

Pada Halaman Home ini Muncul saat admin Berhasil Login. 

Halaman Home ini terdapat Wignet Jam & kalender.berikut adalah 

Tasmpilan Halaman Home. 



 

Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Home 

B. Tampilan halaman data pasien 

Pada Halaman Data Pasien ini dimana berisi data-data Pasien yang ingin 

berperiksa ke Puskesmas. Berikut Tampilan Halaman Data Pasien. 

 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Data Pasien 



 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Tambah Data Puskesmas 

C. Tampilan Halaman Data Tahapan Puskesmas 

Pada Halaman Data Tahapan Puskesmas ini menentukan Jenis 

Pasien BPJS atau Berbayar. Berikut Tampilan Halaman Data Tahapan 

Puskesmas. 

 

 

Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Data Tahapan Pukesmas  



 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Tambah Data Tahapan Puskesmas 

D. Tampilan Halaman Data Pasien Rujukan 

Pada Halaman Data Tahapan Data Pasien Rujukan ini menentukan 

kemana pasien dirujuk. Berikut Tampilan Halaman Data Pasien Rujukan. 

 

 

Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Data Pasien Rujukan 



 

 

Gambar 4. 7 Tampilan Halaman Edit Data Pasien Rujukan 

 

1. Tampilan Laporan Data Pasien 

Cetak laporan ini digunakan untuk melihat daftar pasien.  

 

Gambar 4. 8 Antarmuka Keluaran Data Pasien 

 

2. Tampilan Laporan Data Tahapan Puskesmas 



Cetak laporan ini digunakan untuk melalui tahapan Berbayar atau melalui 

BPJS.  

 

 

 

Gambar 4. 9 Antarmuka Keluaran Data Tahapan Puskesmas 

3. Tampilan laporan Surat Rujukan  

Cetak laporan ini digunakan untuk tanda bukti telah melakukan pemeriksaan 

dan siap untuk dirujuk kerumah sakit.  



 

 

Gambar 4. 10 Antarmuka Keluaran Surat Rujukan 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan pembahasan masalah yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat 

diambil dari pembuatan Aplikasi Pengolahan Data Pasien Rujukan Pada 

Puskesmas Hayaping antara lain: 

 

1. Dengan adanya aplikasi pengolahan data pasien rujukan pada puskesmas 

hayaping barito timur kalimantan tengah ini akan memudahkan petugas 

puskesmas dalam mengelola data pasien dan pasien rujukan. 

 

2. Memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang 

datang ke Puskesmas Hayaping Barito Timur. 

 

3. Memudahkan petugas puskesmas dalam melakukan perekapan peleporan. 

Saran 

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu 

dikaji dan dikembangkan lebih jauh lagi. Peneliti memiliki saran dan pemikiran 

untuk pengembangan kedepan antara lain : 

1. Diharapkan Aplikasi ini bisa lebih Dinamis dengan dikembangkan 

menjadi Aplikasi Multi-User. 

 

2. Database sistem ini minimal satu kali dalam satu tahun di backup oleh 

pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem, dalam hal ini perlu adanya 

suatu backup offline yang bertanggung jawab entry data, pemeriksaaan 

data untuk menghindari hilangnya data jika terjadi suatu kesalahan, 

maupun kejadian lain yang tidak diharapkan dan diluar kemampuan kita 

untuk menghindari seperti bencana alam. 
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