
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Decision Support  System (DSS)/Sistem Pengambil Keputusan (SPK) 

 

Menurut Marakas dalam Sari (2006) Suatu SPK memiliki empat subsistem utama 

yang menentukan kapabilitas teknis SPK tersebut, yaitu subsistem manajemen 

data, subsistem manajemen model, subsistem mesin pengetahuan (knowledge 

engine), dan subsistem antarmuka. Penjelasan untuk setiap komponen disajikan 

sebagai berikut: 

a.  Subsistem manajemen data  

Komponen ini mengambil, menyimpan, dan mengorganisasi data yang 

relevan untuk suatu masalah pengambilan keputusan. 

b.  Subsistem manajemen model  

Peran dari subsistem ini adalah melakukan pengambilan, penyimpanan, dan 

pengorganisasian kegiatan yang berhubungan dengan model kuantitatif yang 

menyediakan kemampuan analitis untuk SPK.  

 

 

 

 



7 
 

c.  Subsistem mesin pengetahuan  

Mesin pengetahuan  merupakan ”otak” dari SPK. Data dan model secara 

bersama‐sama digunakan untuk menghasilkan aplikasi yang membantu 

pengguna dalam mengambil keputusan.  

d. Subsistem antarmuka  

Antarmuka merupakan alat komunikas antara pengguna dan sistem. Data, 

model, dan komponen‐komponen pemrosesan akan mudah diakses dan 

dimanipulasi jika terdapat antarmuka yang mudah dimengerti oleh 

pengguna. 

 

Sistem pendukung keputusan (DSS) menggabungkan data, model, dan 

perangkat analitis yang tepat, dan peranti lunak yang mudah digunakan 

menjadi satu sistem yang kuat yang dapat mendukung pengambilan keputusan 

semiterstruktur dan tidak terstruktur. Komponen-komponen DSS  adalah basis 

data DSS, antarmuka pengguna, dan sistem peranti lunak DSS. Ada dua jenis 

DSS: yang digerakkan oleh model dan oleh data. DSS dapat mendukung 

pengambilan keputusan dalam penentuan harga, menajemen rantai pasokan, 

dan CRM, selain juga memodelkan skenario bisnis alternatif. DSS yang 

diarahkan pada pelanggan dan juga manajer menjadi semakin banyak tersedia 

di web. Sebuah kategori khusus DSS yang dinamakan sistem informasi 

geografis (GIS) menggunakan teknologi visualisasi data untuk menganalisis 

dan menampilkan data untuk perancanaan dan pengambilan keputusan dengan 

peta digital. 
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2.2 Pengertian Sistem 

 

Sistem merupakan  komponen  yang memiliki  unsur  keterkaitan  dan  terintegrasi 

antara  satu  dengan yang lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. 

Umumnya komponen-komponen pada sebuah sistem saling berhubungan dan 

berintegrasi untuk mencapai tujuan (Nazrul, 2010). 

 

2.3 Pengertian Informasi 

 

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan (Hartono, 2004). 

 

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk 

tunggal atau data-idem. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (event) adalah sesuatu 

yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang 

sering terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. 

Misalnya penjualan adalah transaksi perubahan nilai barang menjadi nilai uang 

atau nilai piutang dagang. Kesatuan nyata (fact) adalah berupa suatu obyek nyata 

seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi (Hartono, 2004). 

Berikut juga akan disampaikan pengertian informasi dari berbagai sumber, yakni: 

a. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Management Informations System: 

Conceptual Foundatiions, Structures and Development menyebutkan informasi 
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sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya 

dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami didalam keputusan sekarang 

maupun masa depan. 

b. Menurut Barry E. Cushing dalam buku Accounting Informations System and 

Bussines Organization, dikatakan bahwa informasi merupakan sesuatu yang 

menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada 

orang yang menerimanya. 

c. Menurut Robert N. Anthony dan John Dearden dalam buku Management 

Control Systems, menyebut informasi sebagai suatu kenyataan, data, item yang 

menambah pengetahuan bagi penggunanya. 

d. Menurut Stephen A. Moscove dan Mark G. Simkin dalam bukunya Accounting 

Informations Systems: Concepts and Practice mengatakan informasi sebagai 

kenyataan atau bentuk-bentuk yang berguna yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan bisnis. 

 

Dari keempat pengertian seperti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih 

berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian 

nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan 

(Nazrul, 2010). 
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2.4 Pengertian Sistem Informasi 

 

Menurut Jogianto dalam Nazrul (2010) Sistem informasi dapat juga diartikan 

sebagai sistem komputer yang mendukung operasi dari suatu organisasi : Operasi, 

instalasi dan perawatan komputer, perangkat lunak dan data. Dapat juga dikatakan 

sebagai kumpulan Hardware, Software, Brainware. Prosedur dan aturan yang 

diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang 

bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. 

Sistem informasi dapat di definisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk 

pengambilan keputusan yang cerdik (Hartono, 2004). 

 

2.5  Pengembangan Decision Support System dan Sistem Informasi 

 

Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang 

membantu pembuat keputusan. Memanfaatkan data dan model untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi 

terstruktur. DSS dirancang untuk menunjang seluruh tahapan pembuat keputusan, 

yang dinilai dari tahap mengidentifikasi masalah, memilih data relevan, 

menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan keputusan 

sampai pada kegiatan mengevaluasi pemilihan alternatif (Pradana, 2010). 
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SPK telah banyak dipakai dalam dunia bisnis dan industri. Sebagai contoh, dalam 

perbankan SPK dipakai untuk penentuan kelayakan kredit, dalam perusahaan 

dipakai untuk memilih personil untuk jabatan tertentu di perusahaan tersebut, 

dalam pemasaran dipakai untuk memilih strategi pemasaran yang sesuai untuk 

produk tertentu. Dalam penelitian ini, akan dibuat SPK dalam bidang pelayanan 

kesehatan, yaitu SPK untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan 

(Sari dkk, 2006). 

Pengembangan sistem informasi menurut Whitten dalam Azam (2007) harus 

memperhatikan masalah yang dihadapi menurut kriteria yang ada. Ada banyak 

kemungkinan masalah yang akan dihadapi, namun demikian kerangka PIECES 

merupakan kerangka klasifikasi masalah dalam pengembangan sistem informasi 

yang sering digunakan dan sangat praktis. Kategori tersebut adalah :  

1.  Performance, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja.  

2. Information, yaitu kebutuhan untuk mengontrol data dan informasi, berupa 

peningkatan kualitas informasi, kemudahan dalam mengakses dan 

meminimalkan redundansi data.  

3. Economic, yaitu kebutuhan untuk melakukan efisiensi dengan mengendalikan 

biaya serta meningkatkan ekonomi dengan peningkatan keuntungan secara 

ekonomi.  

4. Control and Security, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan kontrol kegiatan 

dan keamanan informasi.  

5. Efficiency, yaitu kebutuhan untuk efisiensi pegawai, mesin dan kualitas 

informasi sebagai keluarannya. 
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6. Service, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, 

pegawai dan manajemen. 

 

2.6 Rekam Medis 

 

Menurut Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 rekam medis adalah berkas 

yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan,  tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. 

 

2.6.1 Pengertian Rekam Medis 

 

Rekam medis adalah keterangan baik yang  tertulis maupun  terekam 

tentang  identitas; anamnesia, penentuan  fisik,  laboratorium,  diagnosa 

segala  pelayanan  dan  tindakan medis  yang  diberikan  kepada  pasien dan 

pengobatan  baik  yang  dirawat  inap,  rawat jalan maupun yang 

mendapatkan pelayanan gawat darurat (Sasyari, 2011). 

 

2.6.2.  Manfaat Rekam Medis 

 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 749 a  tahun 1989 menyebutkan 

bahwa rekam Medis memiliki 5 manfaat, yaitu :  

1.  Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pesien  

2.  Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum  

3.  Bahan untuk kepentingan penelitian   

4.  Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan  

5.  Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan (Zalukhu, 2010). 
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2.6.3.  Tujuan Rekam Medis 

 

Tujuan Rekam Medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib 

administrasi dalam rangka  upaya peningkatan pelayanan  kesehatan.  Tanpa 

didukung  suatu  sistem pengelolaan  rekam medis  yang  baik  dan  benar, 

maka  tertib administrasi  tidak  akan berhasil (Sasyari, 2011). 

 

2.7 Metode pengembangan Sistem dengan SDLC 

 

Metode SDLC (System Development Life Cycle) adalah langkah-langkah yang 

digunakan oleh sistem analis dan programmer dalam membangun sebuah sistem 

informasi. SDLC sangat berguna untuk merencanakan, memutuskan dan 

mengontrol proses pengembangan sistem informasi. Siklus SDLC dijalankan 

secara berurutan, mulai dari langkah pertama hingga langkah kelima. Setiap 

langkah yang telah selesai harus dikaji ulang, kadang-kadang pengkajian ulang 

dilakukan bersama expert user, terutama dalam langkah spesifikasi kebutuhan dan 

perancangan sistem untuk memastikan bahwa langkah telah dikerjakan dengan 

benar dan sesuai harapan (Gintoro dkk, 2010).  

 

Tahapan-tahapan dari metode SDLC ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1: Metode SDLC (Gintoro dkk., 2010). 
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Masih berdasarkan buku yang sama (Gintoro dkk., 2010), dijelaskan bahwa 

tahapan Metode SDLC yaitu: 

1. Tahap Perencanaan Sistem 

Pada tahap ini menjelaskan tentang masalah yang akan diselesaikan dan 

batasan-batasan terhadap sistem informasi perpustakaan interaktif yang 

dibuat. Hal ini penting karena tahap perencanaan merupakan tahap awal 

dalam pembuatan suatu sistem agar sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan 

dan tidak keluar dari konteks yang ditentukan. 

2. Tahap Analisis Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan isi sistem 

informasi perpustakaan yang dibuat, definisi dari sistem yang diperlukan, 

penjelasan, dan tujuan dari sistem yang diperoleh melalui konsultasi dengan 

pengguna sistem. Tujuan utama dari analisis sistem adalah bukan untuk 

menciptakan sistem informasi yang hebat, tetapi tujuan utamanya adalah 

menciptakan nilai yang bermanfaat bagi pengguna sistem. 

3. Tahap Desain Sistem 

Setelah tahap analisis telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah rancangan 

desain.  Rancangan desain dibuat berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan 

yang telah diperoleh, dimulai dari bagaimana input, proses hingga hasil yang 

diperoleh. Pada tahap pembangunan sistem ini desain  dapat digunakan DFD 

dan ERD dalam menggambarkan sistem. 
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 DFD (Data Flow Diagram) adalah suatu diagram yang menggunakan 

notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari sistem, yang penggunaannya 

sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur dan 

jelas. DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan 

proses kerja suatu sistem. Yang akan digambar pertama kali dalam DFD 

adalah diagram level atas (top level diagram) yang juga disebut dengan 

diagram konteks (context diagram). Dari context diagram ini kemudian 

akan digambar menjadi lebih terinci lagi yang disebut dengan overview 

diagram atau diagram level 0. Dari diagram level 0 ini dapat dipecah-

pecah kembali menjadi diagram-diagram yang lebih terinci menjadi 

diagram level 1, diagram level 2 dan seterusnya sampai dianggap sudah 

cukup rinci untuk tidak dipecah kembali (Kadir, 2003). 

 

 Model Entity-Relationship yang berisi komponen-komponen Himpunan 

Entitas dan Himpunan Relasi yang masing-masing dilengkapi dengan 

atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari ‘dunia nyata’ 

yang penulis tinjau, dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan 

menggunakan Diagram E-R (Fathansyah, 2002).  

Notasi-notasi simbolik di dalam Diagram E-R yang dapat digunakan 

adalah (Fathansyah, 2002): 

1. Persegi panjang, menyatakan Himpunan Entitas. 

2. Lingkaran/ Elip, menyatakan Atribut (atribut yang berfungsi sebagai 

key digarisbawahi). 

3. Belah Ketupat, menyatakan Himpunan Relasi. 
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4. Garis, sebagai penghubung antara Himpunan Relasi dengan 

Himpunan Entitas dan Himpunan Entitas dengan Atributnya. 

5. Kardinalitas Relasi dapat dinyatakan dengan banyaknya garis cabang 

atau dengan pemakaian angka (1 dan 1 untuk relasi satu-ke-banyak 

atau N dan N untuk relasi banyak-ke-banyak).  

 

Notasi Simbolik Diagram E-R ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1: Notasi Simbolik Diagram E-R (Fathansyah, 2002). 

Nama Notasi Notasi Simbolik Diagram  E-R 

Himpunan Entitas E 

 

Himpunan Relasi R 

 

Atribut a Sebagai Key 

 

 

4. Tahap Implementasi Sistem 

Tahap implementasi merupakan tahap dimana hasil desain software 

diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Dalam 

pembangunan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP karena 

bahasa pemrograman ini mendukung aplikasi berteknologi web. Database 

yang dihasilkan disimpan dalam aplikasi database MySQL. Implementasi ini 

bertujuan untuk menyelesaikan sistem yang telah dibuat dan mulai 
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menggunakan sistem serta mengujinya untuk mengetahui kesalahan atau 

error yang terdapat pada sistem. 

5. Tahap Pengujian Sistem 

a. Pengujian White Box 

Pengujian White Box atau pengujian glass box menurut Roger S. Pressman. 

Ph.d dalam Setiawan (2011) adalah metode desain test case yang 

menggunakan struktur kontrol desain procedural untuk memperoleh test case. 

Dengan menggunakan metode pengujian White Box, perekayaan sistem dapat 

melakukan test case:  

 Memberikan jaminan bahwa suatu jalur independen pada suatu modul 

telah digunakan paling tidak satu kali.  

 Menggunakan semua keputusan logis pada sisi true dan false.  

 Mengeksekusi semua loop pada batasan mereka dan pada batasan 

oprasional mereka.  

 Menggunakan struktur data internal untuk menjamin validasi.  

 

b. Pengujian Black Box  

Menurut Roger S. Pressman. Ph.d dalam Setiawan (2011) pengujian Black 

Box berfokus pada persaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, 

pengujian Black Box memungkinkan perekayasa perangkat lunak 

mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk satu program. Pengujian Black Box 

bukan merupakan alternatif dari teknik White Box, tetapi merupakan 

pendekatan komplementer yang kemungkinan besar mampu mengungkap 



18 
 

kelas kesalahan daripada metode White Box. Pengujian  black  box  berusaha  

menemukan  kesalahan  dalam  kategori  sebagai berikut:  

 Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang.  

 Kesalahan interface.  

 Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal.  

 Kesalahan kinerja. 

 Inisialisasi dan kesalahan terminasi.  

 

Menurut Myer. G dalam Setiawan (2011) dengan mengaplikasikan  teknik 

black box, maka untuk menarik  serangkaian  test case yang memenuhi 

kreteria berikut: 

 Test  case  yang mengurangi,  dengan  harga  yang  lebih  dari  satu,  

jumlah  test case  tambahan  yang  harus  didesain  untuk mencapai  

pengujian  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  

 

 Test  case  yang  memberitahu  kita  sesuatu  mengenai  kehadiran  atau 

ketidakhadiran  kelas  kesalahan,  daripada  member  tahu  kesalahan  

yang berhubungan hanya dengan pengujian spesifik yang ada. 

6. Tahap Pemeliharaan Sistem 

Tahap Pemeliharaan Sistem adalah tahap yang dilakukan setelah tahap 

implementasi, yang meliputi pemakaian atau penggunaan, audit sistem, 

penjagaan, perbaikan, dan peningkatan sistem. 
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2.8.  Penelitian Sistem Rekam Medis 

 

1. Sistem Informasi Rekam Medik Di Poliklinik PT. Air Mancur 

Penelitian ini ditulis oleh Dahlan Susilo (Susilo, 2010) dalam jurnal 

Sistem Informasi Rekam Medik Di Poliklinik PT. Air Mancur. Sistem 

pencatatan rekam medis pasien yang ada di Poliklinik PT. Air Mancur 

dimaksudkan untuk mencatat atau mendokumentasikan data tentang 

riwayat kesehatan pasien di PT. Air Mancur, yang berisi meliputi identitas 

pasien, hasil anemnesis (keluhan utama, riwayat sekarang, riwayat 

penyakit yang pernah diderita), hasil pemeriksaan, diagnostik penyakit, 

dan pengobatan atau tindakan medis yang diberikan kepada pasien. 

 

Proses pencatatan rekam medis pasien pada saat ini masih dilakukan 

secara manual, hal ini mengakibatkan pencarian data rekam medis pasien 

ketika akan melakukan pemeriksaan di poliklinik membutuhkan waktu 

yang cukup lama karena harus mencari buku rekam medis pasien secara 

satu per satu. Dan proses pencatatan rekam medis pasien saat melakukan 

pemeriksaan di poliklinik adalah sebagai berikut:  

(1) Pasien yang akan berobat datang ke loket pendaftaran.  

(2) Pasien menunjukan kartu berobat. Kemudian petugas pendaftaran 

melakukan pendaftaran pasien dan memberikan kartu catatan rekam 

medis sesuai kartu berobat pasien tersebut.  

(3) Setelah mendapatkan kartu catatan rekam medis, pasien yang akan 

berobat melakukan antrian pemeriksaan.  

(4) Pasien yang pemeriksa melakukan : 
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(a) Pasien memberikan kartu catatan rekam medis kepada  dokter 

yang bertugas.  

(b) Dokter membaca kartu catatan rekam medis pasien, kemudian 

melakukan  pemeriksaan  kepada  pasien  tersebut  sesuai keluhan. 

(c) Dokter menginformasikan hasil pemeriksaan dan memberikan 

resep obat kepada pasien tersebut.  

(d) Dokter mengupdate catatan rekam medis pasien tersebut: dokter 

mencatat hasil pemeriksaan terakhir ke dalam kartu catatan rekam 

medis pasien. Dan diserahkan kembali kepada pasien.  

(5) Setelah pemeriksaan pasien mengebalikan lagi kartu catatan rekam 

medis miliknya kepada petugas pendaftaran untuk disimpan. Laporan 

rekam medis pasien diserahkan ke pimpinan. Sistem yang baru 

merupakan pengembangan dari sistem yang ada sebelumnya, secara 

prinsip sama, perbedaannya terletak pada proses pengolahannya saja. 

Pada sistem yang baru pengolahan data diproses secara 

terkomputerisasi, sehingga informasi yang dihasilkan lebih tepat dan 

akurat.  

 

Sistem yang baru sama sekali tidak mengubah alur data yang ada, sistem 

tersebut memudahkan pendokumentasian data rekam medis pasien. Input 

sistem rekam medis adalah masukan data pribadi pasien atau pasien, data 

obat, data dokter. Proses yang dilakukan oleh sistem adalah operasi data 

seperti proses penambahan data, pencarian data, perubahan data, dan 

proses pembuatan laporan. Sebagai keluaran sistem  adalah laporan  rekam 

medis untuk pimpinan. 
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Sistem pencatatan rekam medis pribadi ini dimaksudkan agar dapat 

mendokumentasikan riwayat kesehatan pasien. Dalam pengembangan 

sistem rekam medis pribadi ini, data dicatat dan disimpan oleh komputer 

ke dalam basis data, agar ketika data dibutuhkan akan memudahkan dalam 

pencariannya. 

 

2. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Pada Klinik 

Aisha-23 Tungkop Aceh Besar 

Penelitian ini ditulis oleh Raudhatul Jannah (Jannah, 2011) dalam jurnal 

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Pada Klinik 

Aisha-23 Tungkop Aceh Besar. Berdasarkan analisis dokumen dan analisis 

prosedur dari sistem yang sedang berjalan pada Klinik Aisha-23, maka 

dapat diketahui beberapa kelemahan yang ada pada sistem tersebut:  

a. Proses pengolahan data pasien secara manual yang sekarang dijalani 

kurang efektif dan efisien. Data yang menyangkut tentang rekam medis 

pasien masih menggunakan pencatatan dan pembukuan, sehingga 

sering terjadi duplikasi data saat pasien tidak membawa kartu berobat, 

maka akibatnya terjadi penumpukan data pasien. Dengan demikian, 

maka perlu dibangun sebuah sistem berbasis komputer yang mampu 

mengolah dan menyimpan data serta menghasilkan informasi yang 

cepat, sehingga tidak terjadi pencatatan data secara berulang. 

b. Sering terjadi kesulitan dalam pencarian data pasien atau kartu rekam 

medik, sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan terhadap pasien 
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lain. Maka perlu dibangun sebuah sistem basis data yang dapat 

menampung seluruh data pasien. 

c. Kesulitan dalam pembuatan beberapa laporan, misalnya laporan 

kunjungan pasien dan laporan rekam medis pasien. Maka perlu 

dibangun pula sebuah sistem informasi yang dapat membuat laporan-

laporan yang dibutuhkan tersebut. 

 

Sistem yang dibangun adalah sistem informasi rekam medis pasien 

berbasis komputer yang dapat mempermudah dalam mengakses atau 

mengolah data pasien. Sistem yang dibuat pada penelitian ini berguna bagi 

para karyawan khususnya bagian administrasi untuk menginput data 

pasien dan melakukan pencarian atau pengecekan terhadap pasien yang 

datang apabila tidak membawa kartu pasien tapi pernah berobat, maka 

akan dicek apakah pasien tersebut pernah datang sebelumnya (Jannah, 

2011).   


