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ABSTRACT 
 

System Administration and Patient Registration information is a system that was developed using 
an approach based on the use of technology integrated mechanization system of data processing 
equipment as a provider of information to support all aspects of activities related to the registration and 
administration oprasional patients. 

 
Each hospital has a system for recording all that relates to the patient from the data themselves, 

Medical Record, Payment in very large numbers. In the recording of the Hospital staff should record all 
patient data, and the recording was still done by the books or manually. This led to the opening very 
much and can spend a long time if you just want to find an information report only one patient while the 
patient is entered quite a lot and each has a Medical Record with a different recording of the examination. 

 
Administration and information System Patient Registration This helps the employee to record the 
patient's well structured. Where the system can help the patient data storage, Medical Record and save 
the patient reports, checks, payment well and plus the support systems for the storage of these patients. 
Based on existing problems, the formulation will be the discussion of the research is how to design an 
application and Registration Patient Administration System which can describe a patient who entered 
into, circulation data to the Administrative Investigation. 

Keyword: System Information Administration, Registration. 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Pendahuluan 

Rumah sakit sebagai salah satu intitusi pelayanan umum membutuhkan keberadaan 

suatu sistem informasi yang handal dan akurat serta cukup  memadai untuk meningkatkan 

pelayanannya kepada para pasien. Pengelolaan data di rumah sakit merupakan salah satu 

komponen penting dalam mewujudkan suatu sistem informasi dirumah sakit. Prosedur 

administrasi yang sederhana mudah dan cepat merupakan salah satu peningkatan pelayanan 

kepada pasien. Pelayanan pertama pada proses pendaftaran pasien sangat perlu 

diperhatikan,semakin cepat dalam mencari data pasien lama maupun pendaftaran bagi pasien 

baru akan berpengaruh besar terhadap cepatnya layanan medis yang diinginkan oleh pasien 

hingga pasien melakukan pembayaran pada bagian kasir. Bagi pihak rumah sakit,pembuatan 

laporan administrasi pada shift-shift yang ada memerlukan waktu yang lama pula. Hal ini 

dikarenakan,proses pencatatan pembayaran yang dilakukan oleh pasien dicatat dalam buku. 

Rumah Sakit Ibu dan Anak “Sadewa”merupakan yang berlokasi di wilayah 

Babarsari,Yogyakarta. Rumah sakit ini terdiri beberapa unit pelayanan,diantaranya yaitu:Unit 

Tindakan,Laboratorium,Unit Obat,Layanan Periksa.Rumah sakit tersebut memiliki pasien banyak 

namun dalam system manajemen pendaftaran dan administrasi pembayaran masih masih 

menggunakan system pencatatan manual,dimana seluruh data-data mengenai pasien dicatat 

dan disimpan dalam buku-buku catatan rumah sakit dan proses pembayaran masih dicatat 

secara manual sehingga waktu yang diperlukan untuk pencarian data pasien dan perekapan 

administrasi pembayaran. Pada mulanya hal itu bukanlah suatu masalah bagi pihak rumah 

sakit,namun di saat jumlah pasien per harinya semakin banyak maka pihak rumah sakit saat ini 

mulai merasa kewalahan dalam hal mengatur data-data mengenai pasien dan perekapan 

administrasi keuangan.   

Berdasarkan permasalahan tersebut,maka Rumah sakit KIA “Sadewa” membutuhkan  suatu 

sistem informasi pendaftaran dan administrasi pada pasien rawat jalan. 

2. Landasan Teori 

2.1  Pengertian Sistem 

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem yaitu sistem yang menekankan 

pada prosedurnya dan sistem yang menekankan pada komponennya atau elemen. Pendekatan sistem 

yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem adalah :  



“Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-

sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu1.” 

      2.2 Konsep Permodelan Sistem 

      2.2.1 Flowchart 

 Flowchart adalah penggambaran secaara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur 

dari suaatu program.Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam 

segmen-segmen yang pengoperasian. 

Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya masalah yang perlu 

dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. 

Simbol-simbol Flowchart yang biasanya dipakai adalah symbol-simbol flowchart standart yang 

dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. 

Simbol-simbol berikut dapat dilihat pada Gambar 2.1 Simbol Flowchart Standar berikut ini: 

Tabel 2.1 Simbol Flowchart Standar 
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Arah proses 

  

 

                                                            
1 Jogiyanto HM, Analisis dan Disain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, 
Penerbit : ANDI OFFSET Yogyakarta, Cetakan Keempat, 1995, hal 1. 



2.2.2 Data Flow Diagram 

 Permodelan proses adalah cara formal untuk menggambarkan bagaimana bisnis beroprasi. 

Mengilustrasikan aktifitas-aktifitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara aktifitas-

aktifitas itu. Ada banyak cara untuk merepresentasikan proses model. Cara yang popular adalah dengan 

menggunakan data flow diagram (DFD). Ada dua jenis DFD, yaitu DFD logis dan DFD fisik. DFD logis 

menggambarkan proses tanpa menyarankan bagaimana mereka akan dilakukan, sedangkan DFD fisik 

menggambarkan proses model berikut implementasi pemrosesan informasinya.  

 Untuk membaca suatu DFD kita harus memahami dulu,elemen-elemen yang menyusun suatu 

DFD. Ada empat elemen yang menyusun suatu DFD, yaitu: 

1.  Proses 
Aktifitas atau fungsi yang dilakukan untuk alasan bisnis yang spesifik, biasa berupa 

manual maupun terkomputerisasi. 

2. Data flow 

Satu data tunggal atau kumpulan logis suatu data, selalu diawali atau berakhir  pada 

suatu proses. 

3. Data Store 

Kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mengalir disimpan 

dalam store. Aliran data di-update atau ditambahkan ke data store. 

4. External entity 

Orang, organisasi, atau sistem yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan 

sistem. 

  Masing-masing elemen akan diberi lambang tertentu untuk membedakan satu dengan yang lain. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1 Komponen simbol  Data Flow Diagram 

 

        2.2.3 Entity Relationship Diagram 

 Perancangan basis data dengan menggunakan model entity relationship adalah dengan 

menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).Terdapat tiga notasi dasar yang bekerja pada model E-

R yaitu : entity sets,relationship sets, dan attributes. 

 Sebuah entity adalah sebuah “benda” (thing) atau “objek”(object) di dunia nyata yang dapat 

dibedakan dari semua objek lainnya.Entity sets adalah sekumpulan entiti yang mempunyai tipe yang 

sama.Kesamaan tipe ini dapat dilihat dari attribute/property yang dimiliki oleh setiap entiti. 

 Entity set dilambangkan dengan bentuk persegi panjang,seperti tampak pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Lambang Entity Set 
 

 Relationship adalah hubungan di antara beberapa Entity.Relationship set adalah sekumpulan 

relasi yang mempunyai tipe yang sama.Relationship set digambarkan dengan diamond seperti tampak 

pada gambar di bawah ini. 

  

 

 

Gambar 2.3 Lambang Relationship Set 
 



Atribut merupakan sebutan untuk mewakili suaatu entity.Atribut dalam ERD dilambangkan 

dengan bentuk elips,seperti tampak pada gambar 2.4 

 

 

 

Gambar 2.4 Lambang Atribut 
3. Analisis Dan Perancangan 

3.1 Alur Sistem Administrasi Dan Pendaftaran Pasien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Sistem Administrasi Dan Pendaftaran Pasien 
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3.2  Analisis Kelemahan Sistem  

 Tujuan utama adanya analisis sistem ini adalah untuk mengevaluasi dan menentukan 

masalah yang dihadapi, dalam hal ini sistem sirkulasi pendaftaran dan administrasi di RSKIA 

SADEWA. Hal ini bertujuan agar analisis tersebut dapat diketahui permasalahan yang berkaitan 

dengan pengembangan organisasi dan juga untuk mengetahui kelemahan yang ada pada sistem 

yang baru. 

 Untuk mengetahui kelemahan dari sistem lama dapat digunakan analisis PIECES 

(Performance, Informations, Economy, Control, Eficiency, Service ). 

3.3  Analisis Kinerja (Performance)   

 Kinerja merupakan bagian pendukung dalam kelancaran proses kerja dalam suatu 

perusahaan. Kinerja merupakan peningkatan terhadap (hasil kerja) sistem yang baru sehingga 

menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput dan respon time. Throughput adalah 

jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu, respon time adalah rata-rata 

waktu yang tertunda diantara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respone 

untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Berdasarkan penelitian, kinerja sistem lama dalam 

pengolahan data sirkulasi pendaftaran dan administrasi pasien, selama ini masih bersifat manual 

sehingga pemrosesan data masih kurang efektif dilihat dari segi throughput dan respontime, 

sehingga dalam kinerja sistem membutuhkan adanya perbaikan. 

 Dalam melakukan pendaftaran pasien dibutuhkan waktu sekitar 5 menit  dan periksaan juga 

membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Di bagian pendaftaran sering terjadi penumpukan pasien 

yang akan mendaftar. Menurut penelitian terjadinya penumpukan pasien yang akan mendaftar 

dikarenakanan lamanya dalam proses pendaftaran yang masih bersifat manual. Seharusnya 

cukup sekitar 2,5 menit hanya untuk mendaftar.  

 Kesimpulan throughput lebih kecil dari respontime berarti sistem yang ada belum efektif, 

sehingga perlu dilakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelesaikan 

semua pekerjaan. 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 Analisis Kinerja (Performace) 

Hasil Analisis 

Tugas kerja dan beban para staf pengelola lebih rumit,  karena masih menggunakan cara 

manual yaitu dengan pencatatan buku induk sebagai dokumen sehingga butuh waktu lama 

untuk menyelesaikan tugasnya. 

 

 Kelemahan pada sistem lama ini tentunya sangat mengurangi kinerja pengelolaan RSKIA 

SADEWA. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja sistem 

informasi agar instansi bisa lebih dioptimalkan. 

3.4  Analisis Informasi (Information) 

 Analisis informasi menyangkut keakuratan relevansi dan kecepatan waktu dari informasi yang 

dihasilkan. Keterbatasan informasi yang dihasilkan pada sistem yang ada saat ini berdampak 

pada kemampuan sistem tersebut untuk menghasilkan laporan dan pengambilan keputusan. 

Tabel 3.2  Analisis Informasi (Information) 

Parameter Hasil Analisis 

 

Akurat 

Sistem yang berjalan masih menggunakan sistem manual sehingga 

tingkat kesalahan masih cukup banyak. Misal dalam pengulangan 

data dan informasi yang dihasilkan. 

Relevan Informasi yang dihasilkan kurang bernilai bagi pengguna, karena 

masih ada kesalahan informasi. 

Tepat Waktu Informasi tidak tepat waktu, tidak akurat, keakuratan dan tepat 

waktu sesuai dengan yang nyata seiring dengan informasi yang 

ada. 

 

 

 

 



3.5  Analisis Ekonomi (Economy) 

 Dalam pembuatan laporan sistem yang manual tingkat kesalahan masih tinggi, sehingga 

membutuhkan biaya  yang lebih besar 

Tabel 3.3 Analisis Ekonomi (Economy) 

 

 

 

 

 3.6  Analisis Pengendalian (Control) 

 Pada penyajian laporan yang telah dijalankan selama ini banyak ditemukan kendala-kendala 

karena sistem yang ada masih manual. 

    Tabel 3.4 Analisis Pengendalian (Control) 

Hasil Analisa 

Pengendalian data pada sistem sirkulasi pendaftaran dan administrsi kurang maksimal 

karena masih terdapat kesalahan pencatatan baik disengaja maupun tidak. Dan keamanan 

data kurang terjamin karena diperlukan sistem agar direktur dapat mengontrol data pada 

setiap bagian yang ada di Rumah Sakit.     

 

3.7  Analisis Efisiensi (Eficiency) 

Analisis efisiensi berhubungan dengan peningkatan efisiensi operasi. Efisiensi adalah bagaimana  

sumber daya itu digunakan agar tidak mengalami pemborosan.  

 

 

 

 

 

Hasil Analisis 

Pembengkakan biaya (boros) dalam penggunaan kertas dan alat tulis yang digunakan dalam 

proses sistem pendaftaran. Semakin banyak data tersimpan semakin besar pula buku atau 

kertas yang digunakan. 



Tabel 3.5 Analisis Efisiensi (Eficiency) 

 

3.8 Analisis Pelayanan (Services) 

 Pelayanan dari segi informasi, mempunyai sasaran baik bagi pihak Rumah Sakit, pasien 

ataupun pegawai rumah sakit. 

Tabel 3.6 Analisis Pelayanan (Service) 

Hasik Analisis 

Dari segi pelayanan terhadap pasien baik yang menyangkut pendaftaran, pemeriksaan, 

pembayaran maupun pembuatan laporan masih membutuhkan waktu yang lama dan kurang 

maksimal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Analisis 

Sumber daya manusia yang dipakai lebih banyak sehingga tidak efektif. Misalkan dalam 

proses pendaftaran dan pencatatan membutuhkan banyak tenaga manusia. 



 

3.9  Flowchart 
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Gambar 3.3 Flowchart Sistem Administrasi Dan Pendaftaran Pasien RSKIA “SADEWA”



 

3.10     Data Flow Diagram 

3.10.1 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
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Gambar 3.4 DFD Level 0 

 

 

 

 

 

 



3.10.2  Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

 

Gambar 3.5 DFD Level 1 

 

 

 



3.11 Entity Relationship Diagram 

 

 

Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram 



 

 

4. Pembahasan 

4.1 Pengujian Pada Perangkat Notebook 
Tabel 4.3 Pengujian Pada Perangkat Notebook 

Pengujian 

 

 

Alat 

Masuk 

aplikasi 

Masuk 

Form 

 

memasukka

n data baru 

Login 

Update 

(Mengganti 

data lama) 

Sirkulasi 

Data 

 

Laporan 

yang 

dihasilkan 

Laptop Benar benar Benar benar Benar Benar Benar 

 

4.2 Hasil Pengujian 
Pada hasil pengujian ini didapatkan bahwa: 

1) Pemrosesan Data, baik data pasien, data pemeriksaan, data pembayaran dapat berjalan 

lancar dan informasi akhir yang didapat benar. Seluruh data yang ada dapat disimpan 

dengan baik di dalam database. 

2) Pengujian menggunakan satu buah Notebook. Di dapat bahwa sistem berjalan dengan 

baik. Setiap pengguna bisa menggunakan form sesuai dengan hak akses masing-masing. 

 

5. Kesimpulan 

Setelah melalui semua tahapan penelitian untuk merancang sebuah sistem informasi 

pendaftaran dan administrasi di Rs Sadewa telah melalui tahapan yaitu identifikasi masalah, analisis, 

perancangan, pengujian dan pemeliharaan sistem. Sedangkan sistem yang di bangun sudah mampu 

mempermudah proses pengolahan  data untuk mendukung pelayanan pendaftaran dan administrasi di 

Rs Sadewa.  

Sistem yang telah selesai dibuat memiliki beberapa kelebihan diantaranya: 

1. Mampu mengolah data pasien, dokter, karyawan, pemeriksaan dan administrasi. Mampu di olah 

dengan lebih baik sehingga mempermudah dan meminimalkan waktu dan pekerjaan.  



2. Mampu menghasilkan informasi yang berupa laporan data pasien, data pemeriksaan dan 

administrasi yang nantinya dijadikan acuan pertimbangan pengambilan keputusan oleh dokter 

atau pemilik rumah sakit Sadewa. 

Sistem pendaftaran dan administrasi ini dapat meningkatkan pelayanan kepada pasien, 

karyawan dan dokter terutama dalam pemprosesan pendaftaran, pemeriksaan dan administrasi. 

Namun selain memiliki kelebihan, sistem yang telah dibuat ini juga memiliki kekurangan 

diantaranya : 

• Belum didukung oleh tool pendukung misalnya alat barcode untuk memudahkan jalannya 

pendaftaran dan pemeriksaan pasien sehingga proses bisa dilayani lebih cepat dan lebih 

menghemat waktu.  

 

5.2 Saran 

Dalam penerapan sistem pendaftaran dan administrasi ini ini, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Hal penting untuk diperhatikan, dengan adanya sistem yang baru pemeliharaan dan perawatan 

terhadap perangkat keras dan perangkat lunak harus diperhatikan agar sistem dapat berjalan 

dengan baik, selain itu diperlukan backup data secara teratur baik kedalam bentuk hardcopy atau 

softcopy. 

2. Untuk tujuan penelitian yang selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

sistem pendaftaran dan administrasi dengan barcode dan informasi. Sistem-sistem informasi lain 

yang menunjang sistem pendaftaran dan administrasi tersebut. 
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