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Abstract— Design of Medical Record Application at 
Pasar Puskesmas in Prabumulih City, this research 
aims to produce Medical Record System application 
which can facilitate the staff or staff in handling 
patient data, doctor, medical record and report 
making. This application also as a guide and 
reference how steps are taken to provide better 
services to improve health services. This application 
as a benchmark to find out how high satisfaction and 
convenience of health services at Puskesmas Pasar 
Prabumulih. This research method is descriptive 
method, that is method that clarify the data that have 
been obtained so get a clear picture about state of 
Application of Data Record Medical Data at 
Puskesmas Pasar Prabumulih.

Intisari— Perancangan Aplikasi Rekam Medis 
pada Puskesmas Pasar  di Kota Prabumulih, 
penelitian ini  bertujuan  untuk menghasilkan 
Aplikasi sistem Rekam Medis yang dapat 
mempermudah pegawai atau staf dalam menangani 
data pasien, dokter, rekam medis dan pembuatan 
laporannya. Aplikasi ini juga sebagai pedoman dan 
referensi bagaimana langkah yang diambil untuk 
memberikan pelayanan yang lebih baik guna 
meningkatkan pelayanan kesehatan. Aplikasi ini 
sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa tinggi 
kepuasan dan kenyamanan pelayanan kesehatan 
pada Puskesmas Pasar Prabumulih. Metode 
penelitian ini adalah  metode  deskriptif, yaitu  
metode yang  memperjelas  data  yang  telah  
diperoleh  sehingga  mendapat  gambaran  secara  
jelas  mengenai  keadaan  Aplikasi Pengolahan Data 
Rekam Medis di Puskesmas Pasar  Prabumulih.

Kata Kunci— Perancangan, Rekam Medis, pelayanan 
kesehatan, Puskesmas Pasar.

1. PENDAHULUAN
Teknologi informasi merupakan teknologi yang 
berkembang pesat pada saat ini. Teknologi 
Informasi adalah seperangkat alat dapat berupa 
komputer atau perangkat lunak yang mempunyai 
fungsi menyimpan, menganalisa dan 
mendistribusikan informasi yang membantu 
manusia dalam melaksanakan tugas yang 
berhubungan dengan pemrosesan informasi yang 
berlaku dalam suatu masyarakat yang dengan tujuan 
tertentu. Pelaksana teknis yang merupakan bagian 
dari Dinas Kesehatan dalam masalah 
pertanggungjawaban tekait masalah pembangunan 
kesehatan dalam suatu wilayah itulah Puskesmas [1] 
Puskesmas sebagai salah satu institusi layanan 
kesehatan masyarakat umum yang kebanyakan 
masih tertinggal fasilitasnya dibanding dengan 
rumah sakit pada umumnya, membutuhkan 
keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan 
andal, serta cukup memadai untuk meningkatkan 
pelayanan kepada para pasien serta lingkungan yang 
terkait lainnya. Dengan dukungan teknologi 
informasi yang ada, pengolahan data secara manual 
di puskesmas dapat diganti menggunakan komputer. 
Selain cepat dan mudah dengan sistem informasi 
yang telah dibuat pengolahan data juga menjadi 
lebih akurat. Oleh karena itu sangat tepat suatu 
puskesmas juga memiliki layanan sistem informasi 
yang lengkap dan efisien. Untuk membantu 
pengolahan data pasien pada puskesmas dibuat 
suatu sistem informasi layanan.

Puskesmas Pasar Prabumulih  merupakan bagian 
dari  sistem pelayanan kesehatan yang memberikan 
pelayanan kuratif maupun preventif serta 
menyelenggarakan rawat jalan dan rawat inap juga 
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perawatan di rumah. Berbagai macam cara dan 
sistem yang digunakan  di Puskesmas  berfungsi 
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah 
satunya adalah sistem Rekam Medis sebagai 
kompilasi fakta tentang kondisi kesehatan dan 
penyakit pasien yang meliputi data terdokumentasi 
tentang keadaan sakit sekarang dan waktu lampau 
serta pengobatanya. Banyak permasalahan yang 
sering terjadi karena pencatatan rekam medis  yang 
dilakukan  dengan cara manual, sehingga hal ini 
dapat memperlambat  proses pengelolaan arsip, 
pencarian data maupun pembuatan laporan. 
Mengingat kegunaan rekam medis itu sangat 
penting dan menjadi suatu masalah yang 
berpengaruh pada pelayanan kesehatan di 
Puskesmas Pasar  tersebut.

Masalah tersebut dapat diatasi apabila dalam 
Puskesmas tersebut memiliki sistem informasi 
rekam medis yang baik yaitu dengan menggunakan 
suatu sistem aplikasi pengolahan data rekam medis 
tentang dokumen atau catatan identitas pasien, 
pelayanan dan tindakan yang dapat mempermudah 
pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data 
rekam medis secara tepat, cepat dan akurat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis 
melakukan penelitian pendahuluan diperoleh 
keterangan bahwa pembaharuan di Puskesmas Pasar 
Prabumulih perlu dilakukan untuk meningkatkan 
mutu pelayanan pasien, sehingga menghasilkan data 
yang valid, dan memudahkan bagian Rekam Medis 
mendapatkan Statistic dan laporan  yang dibutuhkan 
serta memudahkan pihak manajemen dalam 
memperoleh  informasi guna mendukung dalam 
pengambilan keputusan.

2. METODE PENELITIAN
Sesuai dengan tujuan, objek, prosedur dan waktu 

yang tersedia, maka jenis penelitian ini adalah 
deskriftif, dimana penelitian ini menggambarkan 
keadaan sebenarnya untuk kemudian dilakukan 
analisa dan dilanjutkan merancang aplikasi yang 
bisa diterapkan di puskesmas ini. Penelitian 
Deskriptif adalah studi menemukan fakta dengan 
interprestasi yangtepat dan merupakan penelitian 
yang non eksperimental. Penelitian ini disusun 

sebagai penelitian induktif yakni mencari dan 
mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan 
tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur 
bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di 
masyarakat. [2]

2.1 Metode Pengumpulan Data
Dalam  penulisan   laporan  ini metode  

penelitian yang penulis lakukan adalah:
1. Riset Lapangan (Field Research)

Yaitu riset yang dilakukan dengan mendatangi 
Puskesmas  Langsung yang menjadi objek. 
Adapun teknik-teknik pengumpulan  data  yang  
penulis lakukan   adalah :
a. Wawancara yaitu: pengumpula data 

dengan jalan mengadakan pertayaan atau  
berdialog  langsung  dengan  bagian Kepala 
Tata  Usaha  dan  petugas-tugas  lainnya

b. Observasi yaitu: suatu cara  untuk 
memperoleh data dengan jalan melakukan 
pengamatan  langsung serta mencatat 
hasilnya secara  sistemastis  dengan  tujuan  
memperoleh  data  yang  objektif.

2. Riset  Perpustakaan
Yaitu  cara  memperoleh  data  yang  

dibutuhkan  dengan  jalan  menbaca   buku-buku 
yang  berhubungan  dengan  Laporan Akhir 
literature  yang  telah  disusun  oleh  para  ahli  dan  
membandingkan  antara  teori  dan  praktek  guna  
member  solusi  yang  terbaik.

2.2 Desain Penelitian
Dalam membangun sistem informasi yang 

kompleks membutuh metode atau paradigma 
pengembangan yang mampu membantu 
menganalisis dan mendisain secara lebih detail 
sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat. 
Penyusunan usulan penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu 
mengumpulkan data kemudian menganalisanya 
serta memaparkan hasil pengamatan dilapangan.

2.2.1 Jenis dan metode pengumpulan data 
Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sumber data primer dan sumber data 
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sekunder yang menunjukkan kepada tujuan sasaran 
studi. 
2.2.1.1 Sumber Data Primer 

Data primer diperoleh dari penelitian dan 
pengamatan secara langsung dari objek penelitian 
yang dilakukan dengan cara observasi dan 
wawancara dengan pihak yang terkait dengan 
penelitian ini. Metode yang dilakukan untuk 
penelitian ini antara lain : 
1. Observasi 
Observasi merupakan suatu cara untuk 
mendapatkan melalui pengamata dan pencatatan 
oleh pengumpul data terhadap gejala atau peristiwa 
yang diselidiki pada obyek penelitian secara 
langsung tetapi tidak ada interaksi dengan objek 
yang diteliti dan tanpa sepengetahuan objek yang 
sedang diteliti tersebut dengan cara melakukan 
tinjauan langsung ke lapangan. Penulis melakukan 
tinjauan langsung ke lapangan untuk mencari data 
yang diperlukan terhadap objek yang diteliti di 
Puskesmas Pasar Prabumulih.
2. Wawancara 

Suatu teknik pengumpulan data dengan 
melakukan tanya jawab secara lisan terhadap pihak-
pihak yang terlibat dalam proses data rekam medis 
di Puskesmas Pasar Prabumulih. Pihak-pihak yang 
terlibat diantaranya pengelola dan petugas bagian 
pendaftaran. Wawancara dilakukan penulis untuk 
mengambil data yang bersifat struktural maupun 
historica 
3. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mencari 
pustaka-pustaka yang menunjang penelitian ini 
yang akan dikerjakan. Pustaka tersebut dapat berupa 
buku-buku, laporan-laporan akhir, dan artikel 

2.2.1.2. Sumber Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh dari suatu 

instansi dalam bentuk yang sudah jadi. Data 
sekunder ini berupa data dokumentasi dengan cara 
mengumpulkan data yang tertulis yaitu kegiatan 
memperoleh data dengan menganalisis dan 
memepelajari dokumen atau catatan yang ada yang 
terdapat pada saat melakukan penelitian dimana 
pengambilan datanya penulis pengambilan contoh 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah 
di PUSKESMAS
2.2.2. Metode  Pendekatan  Dan  Pengembangan 
          Sistem

Metode pendekatan dan pengembangan 
sistem ini meliputi metodologi pengembangan 
sistem untuk melaksanakan seluruh langkah yang 
diperlukan untuk menganalisis, merancang, 
mengimplementasikan, dan memelihara sistem 
informasi data yang dilakukan di Puskesmas Pasar  

2.2.2.1 Metode  Pendekatan Sistem
Metode Pendekatan Sistem merupakan 

perangkat alat atau teknik yang berbentuk 
kemampuan dalam merumuskan tujuan secara 
operasional, mengembangkan deskripsi dari sistem 
yang diterapkan. Metode pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan perancangan berbasis 
objek. Melalui pendekatan objek ini, permasalahan 
yang komplek di organisasi dapat dipecahkan dan 
hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, 
fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, 
mempunyai dokumentasi yang baik, tepat waktu, 
sesuai dengan anggaran biaya pengembangan, dapat 
meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan 
lebih baik.

Penelitian ini menggunakan Entity 
Relationship Diagram dan Data Flow Diagram 
(ERD).

2.2.2.2 Metode  Pengembangan  Sistem
Merupakan salah satu model perangkat 

lunak yang diuraikan oleh Roger Pressman Metode 
pengembangan sistem yang digunakan pada 
penelitian  ini adalah metode  pengembangan  
sistem  perangkat  lunak dengan proses  SDLC 
(System Development Life Cycle) dengan model 
waterfall. Model waterfall  ini  memberikan  
pendekatan sistematis dan berurutan, mulai  dari   
analisis, desaincoding, testing dan maintenance.[3] 
Gambar.1 merupakan gambar  yang  menunjukan 
metode waterfall.
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Gambar.1  Model Waterfall

Adapun  penjelasan  gambar  tahap-tahap 
waterfall  adalah  :
1. Analisis

Analisis  dilakukan  untuk  menggambarkan  
sistem  yang  dibangun  tahapan  analisis  dibagi  
menjadi  dua  yaitu,  analisis  funsional  dan  
analisis  non  funsional. Analisis  funsional  
adalah  analisis  terhadap  proses  sistem  dan  
funsionalitas, sedangkan  analisis  non  funsional  
berhubungan  dengan  kebutuhan  tentang  pihak-
pihak  yang akan  menggunakan  sistem  yang  
akan  dibangun.

2. Design
Design merupakan tahapan perancangan 
terhadap kebutuhan perangkat lunak (rancangan  
struktur data, representasi  antarmuka, algoritma) 
demi kualitas sebelum dimulai pemunculan kode. 
Untukmendesain  sistem informasi Puskesmas, 
dimulai  dengan perancangan  database,DFD, 
ERD danDesain  halaman-halaman  yang  bisa  
diakses oleh  tiap  User  yang  berbeda-beda,

3. Coding
Coding merupakan proses  pengimplementasikan  
hasil  perancangan  dan  permodelan  sistem, 
pemrogramandilakukan dengan  menggunakan  
bahasa  pemrograman Visual Basic 2010 dengan  
Basisdata  menggunakan Microsoft accesss.

4. Testing 
Dilakukan untuk mempersiapkan data dan 
melakukan pengujian terhadap sistem yang telah 
dibangun yang bertujuan untuk mengetahui 
kinerja sistem.

5. Maintenance
Tahap  ini  merupakan  tahap  pemeliharaan  
korektif, pemeliharaan  korektif adalah  
pemeliharaan sistem dengan  melakukan  
perbaikan  kesalahan yang  terjadi  pada  sistem.

2.2.3 Alat Bantu Analisis dan Perancangan
2.2.3.1 DFD (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram digunakan utuk 
menggambarkan suatu sistem yang ada atau sistem 
baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data 
tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data 
tersebut akan disimpan. Data flow diagram juga 
digunakan pada metedologi pengembangan sistem 
yang terstruktur [4].

“Perancangan sistem informasi dan 
aplikasinyadata flow diagram” (DFD) adalah yang 
digunakan untuk menggambarkan aliran data dan 
informasi dalam suatu sistem [2].

Data Flow Diagram merupakan diagram 
yang digunakan untuk menggambarkan proses-
proses yang terjadi pada sistem yang akan 
dikembangkan[5]. 

Dari penjelasan di atas dapat disumpulkan 
Data Flow Diagram (DFD)  merupakan diagram 
yang digunakan untuk menggambarkan proses-
proses yang terjadi pada sistem yang akan 
dikembangkan.

Untuk membaca suatu DFD harus memahami 
elemen-elemen yang menyusun suatu DFD yaitu : 
1. Entitas Luar (External Entity )

Suatu yangh berada diluar sistem, tetapi ia 
memberikan data kedalam sistem atau 
memberikan data dari sistem, disimbolkan 
dengan suatu kotak notasi externalentity tidak 
termasuk bagian dari sistem.

2.  Arus Data ( Data Flow)
Arus data merupakan tempat mengalirnya 

informasi dan digambarkan dengan garis yang 
menghubungkan komponen dari sistem. arus 
data ditunjukan dengan arah dan garis diberi 
nama atas arus data yang mengalir arus data ini 
mengslir diantar proses, data store dan 
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menunjukan arus data dari data yang berupa 
masukan untuk sistem atau hasil proses sistem.

3.   Proses (Process)
Proses merupakan apa yang dikerjakan oleh 

sistem. Proses dapat mengolah data atau aliran 
data keluar. Proses berfungsi 
mentransformasikan suatu atau beberapa data 
keluaran sesuai dengan spesifikasi yang 
diinginkan. Setiap proses memiliki satu atau 
beberapa masukan serta menghasilkan satu 
atau beberapa data keluaran.

4. Simpan Data ( Data Store)
Simpan data merupakan tempat 

penyimpanan data yang ada dalam sistem. data 
store dapat disimbolkan dengan dua garis 
sejajar atau dua garis dengan salah satu sisi 
samping terbuka. Proses dapat mengambil data 
dari atau memberikan data ke simpanan data 
(Database).

Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam Data 
flow Diagram (DFD) yaitu :

Tabel.1 Simbol-Simbol DFD

No Simbol Nama
1 Entitas Luar 

(External Entity)

2 Arus Data ( Data Flow)

3
Proses (Process)

4 Simpanan Data 
(Data Store)

 

2.2.3.2 Basis  Data ( Database )

Database  atau  basis data  adalah  
kumpulan  data  yang  disimpan  secara  sistematisdi  
dalam  komputer  dan  dapat  diolah  atau  
dimanipulasi  menggunakan  perangakat  lunak 
untuk mendapatkan  informasi [6].

Basis data  ( Database )  merupakan  
kumpulan  dari  data  yang  saling  berhubungan  
satu dengan yang  lainya,  tersimpan  disimpanan  

luar  komputer  dan  digunakan  perangkat  lunak  
tertentu  untuk  memanipulasinya.[4]  Database  
merupakan  salah  satu  komponen  yang  penting  
di  sistem  informasi  karena  berfungsi sebagai 
basis data penyedia.

Basis data atau database adalah kumpulan  
informasi  yang  disimpan  didalam  komputer  
secara  sistematik sehingga dapat diperiksa  
menggunakan  suatu  program  komputer  untuk  
memperoleh  informasi  dari  basis  data  tersebut 
[7].

Basis data  terdiri  dari  dua  kata  yaitu,  
basis  dan  Data. Basis diartikan  sebagai  tempat  
berkumpul.  Sedangkan  data  adalah  repserentasi 
dunia  nyata  yang  mewakili  suatu  objek seperti  
manusia,  hewan,  barang  keadaan  dan  
sebagainya.[7] Basis  data  tersimpan  di   perangkat  
keras  serta  memanipulasikan  dengan  
menggunakan  perangkat  lunak.  Pendefenisikan  
basis  data  meliputi  spesifikasi dari  tipe  data  
struktur dan  batasan  dari  data  dan  informasi  
yang  akan  disimpan.  Basis  data  merupakan  
salah  satu  komponen  yang  penting  dalam  sistem  
informasi,  karena  merupakan  basis  dalam  
menyediakan  informasi  kepada  para  pengguna.

2.2.3.3 Perancangan  Basis  Data
Merancang  database  merupakan  suatu  hal 

yang  sangat  penting dan  merupakan  langkah  
untuk  menentukan  basis data,  yang  diharapkan  
dapat  mewakili  seluruh  kebutuhan  pengguna 
Perancangan  model  konseptual  perlu  dilakukan 
disamping  perancangan  model  fisik.  Pada  
perancangan  konseptual  akan  menunjukan  Entity  
dan  Relasinya  berdasarkan  proses  yang  
diinginkan  oleh  organisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Masalah
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

penulis lakukan pada Puskesmas Prabumulih Utara 
peniliti mendapatkan data tentang kondisi sistem 
informasi pada Puskesmas Prabumulih Utara  
bahwa sistem informasi di Puskesmas tentang 
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pengolahan data Rekam Medis masih dilakukan 
secara manual dengan menggunkan Microsoft excel 
dalam pembuatan laporan sehingga dapat memakan 
waktu yang lama. sistem informasi tersebut dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. sistem tersebut 
dapat berjalan dengan baik apabila adanya suatu 
sistem yang dapat mempermudah dalam pembuatan 
laporan untuk meningkatkan pelayanan sistem 
informasi yang sedang berjalan.

3.2 Pemecahan Masalah
Sistem Informasi Rekam Medis pada 

Puskesmas Pasar Prabumulih Utara sangatlah 
penting sekali, karena semua data rawat jalan dapat 
dikelola oleh administrasi dalam sistem informasi. 
Sehingga dengan adanya sistem informasi data 
sistem informasi Puskesmas ini  diharapkan dapat 
memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk 
mendapatkan informasi di Puskesmas Pasar 
Prabumulih Utara.

3.3 Perancangan Sistem 
Pada tahap perancangan sistem akan 

dijelaskan mengenai perancangan sistem dari objek 
penelitian yang sedang diteliti. Perancangan ini 
membantu untuk memperbaharui sistem yang ada 
menjadi lebih baik lagi yang mula-mula sistem di 
dalamnya manual menjadi sistem yang 
menggunakan bantuan dari komputer dan 
perancangan ini bertujuan untuk memberikan 
gambaransecara umum mengenai sistem yang baru. 
Berdasarkan analisis dari sistem yang ada maka 
diusulkan suatu sistem informasi pengolahan data 
Rekam Medis di Puskesmas Pasar Prabumulih 
Utara. Aplikasi program yang digunakan dengan 
menggunakan bahasa pemograman Visual Basic Net 
2010 dengan databaseMicrosoft Access 2007 untuk 
mempermudah dalam pembuatan aplikasi ini maka 
diusulkan suatu sistem dengan menggunakan Data 
Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship 
Diagram (ERD) dengan terlebih dahulu membuat 
Diagram Konteks.

Gambar. 2 Diagram Konteks

3.3.1 Diagram Level  0
Pada data flow diagram level 0 

merupakan gambaran lebih terinci lagi dari 
diagram konteks yang  disebut juga dengan 
overview

Data Flow Diagram merupakan sebuah 
pemodelan umum yang digunakan untuk 
menggambarkan asal data, kemana tujuannya, 
bagaimana pemrosesannya, apa hubungan yang 
terjadi, proses apa yang dilakukan, dan informasi 
apa yang dihasilkan.[8] Pemodelan semacam ini 
digunakan untuk menggambarkan alur data pada 
sistem yang dibangun.
Gambar.2 adalah context diagram atau data flow 
diagram level 0 dari sistem rekam medis.

Pada data flow diagram level 0 merupakan 
gambaran lebih terinci lagi dari diagram konteks 
yang  disebut juga dengan overview
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Gambar. 3 Data Flow Diagram Level 0

3.3.2 Entity Relationship Diagram 
Adapun bentuk hubungan atau relasi antar 

table pada sistem informasi data Rekam Medis Pada 
Puskesmas Pasar Prabumulih Utara dapat dilihat 
pada gambar. 4

Gambar.4 Entity Relationship Diagram

4. KESIMPULAN
Dengan adanya Aplikasi Rekam Medis di 

Puskesmas Pasar Prabumulih dapat ditarik 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 
pada Puskesmas Pasar Prabumulih sebagai berikut :
1. Permasalahan yang dihadapi Puskesmas Pasar 

Prabumulih adalah sistem Pencatatan Rekam 
Medis yang masih bersifat manual sehingga 
untuk membuat laporan mengalami kesulitan 
seperti proses pencarian data yang lama.

2. Untuk meningkatkan pelayanan di Puskesmas 
Pasar Prabumulih diperlukan suatu sistem 
informasi dengan menggunakan teknologi 
informasi yang mudah dilakukan oleh staf / 
pegawai.

3. Pada aplikasi yang dibuat memberikan 
pelayanan dan kemudahan bagi para staf dalam 
pengolahan data Rekam Medis di Puskesmas 
Pasar  Prabumulih serta memberikan layanan 
informasi yang cepat, tepat dan akurat.
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5. SARAN

Setelah dilakukan Penelitian  terhadap sistem 
maka penulis menyampaikan saran yang diharapkan 
bermanfaat untuk  Puskesmas Pasar Prabumulih 
yaitu :
1. Desain halaman, form dan tabel bias 

dikembangkan dengan lebih bagus lagi untuk 
peneliti selanjutnya.

2. Untuk menjalankan sistem tersebut diharapkan 
untuk  meningkatkan SDM atau pegawai agar 
lebih mudah dalam pengoprasiannya.

3. Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka 
dibuat aplikasi yang dapat membantu 
permasalahan tersebut. Adapun sistem 
informasi yang dihasilkan adalah Aplikasi 
Rekam Medis menggunakan pemrograman 
Visual Basic dengan database Microsoft 
Access.
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