
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilakukan di Ruang Baca Jurusan Ilmu Komputer Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung di Jalan Prof. 

Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung. 

Waktu penelitian dilakukan pada semester ganjil  tahun ajaran 2013-2014. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

Kebutuhan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1 Alat 

 

Alat-alat atau kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan 

sistem ini adalah sebagai berikut : 
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Seperangkat komputer dengan spesifikasi: 

 Prosesor Intel Atom N550 1,5GHz, 

 1 GB RAM DDR3, 

 320 GB Harddisk. 

 

3.2.2 Bahan 

 

Bahan yang digunakan dalam membantu pembangunan sistem ini adalah : 

1. Sistem Operasi Windows 7 Ultimated 64 Bit, 

2. Notepad++ v.5.9.3, 

3. XAMPP versi 3.2.1, 

4. Bahasa Pemrograman PHP, 

5. Mozilla Firefox 9.0, 

6. MySQL Server 32 Bit. 

 

3.3. Tahap Penelitian 

 

Dalam  penelitian pengembangan prototype sistem Rekam Medis Pribadi penulis 

menggunakan  metode penelitian  dengan pola  SDLC  (System  Development  

Life Cycle) umum yang memiliki 4 tahapan yaitu tahapan analisis, desain, 

implementasi, dan pengujian. 
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3.3.1 Analisis 

 

3.3.1.1 Analisis Kebutuhan 

 

Analisis kebutuhan sistem merupakan salah satu tahapan dari perancangan sistem 

dan untuk mengamati bagaimana sistem bekerja agar sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Tujuan dari analisis kebutuhan sistem ini mengidentifikasi 

permasalahan–permasalahan mengenai deskripsi sistem, analisis kebutuhan 

fungsional, dan kebutuhan nonfungsional. 

 

1. Deskripsi Sistem 

Sistem Rekam Medis Pribadi ini adalah sebuah sistem yang dibuat mempunyai 

kemampuan mencatat data mengenai berat badan, tinggi  badan, tekanan darah, 

gula, lingkar pinggang, detak nadi, suhu tubuh, tanggal pemakaian obat, dosis 

obat, dan kegiatan lain seperti merokok dan olahraga sehingga pengguna dapat 

memantau perkembangan kesehatannya sendiri. Setelah data dimasukkan ke 

dalam sistem, sistem harus dapat menghasilkan informasi tentang kesehatan 

terkini dan saran untuk pengguna agar kesehatannya dapat meningkat. 

 

2. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional sistem dapat: 

a. Menyimpan riwayat kesehatan pasien. 

b. Menampilkan riwayat kesehatan pasien. 

c. Menghasilkan saran yang berkaitan dengan data kesehatan pasien yang 

disimpan, menentukan saran menggunakan SPK. 
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3. Kebutuhan Nonfungsional 

Kebutuhan nonfungsional dari sistem rekam medis pribadi ini adalah: 

a. Keamanan akses  pengguna (Username dan Password). 

b. User Interface yang mudah dipahami. 

 

3.3.2 Desain Sistem 

 

3.3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu diagram yang menunjukkan 

informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem. ERD dapat digunakan 

untuk menunjukkan aturan-aturan bisnis yang ada pada sistem informasi yang di 

bangun. ERD pada sistem rekam medis pribadi ini terlihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 ERD pengembangan sistem rekam medis pribadi 

 

3.3.2.2 Desain Database 

 

Desain database adalah sebuah proses untuk menentukan isi dari data yang 

dibutuhkan oleh sistem yang akan dibangun. Desain database bertujuan untuk 

memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan pengguna dalam sistem 

rekam medis pribadi. Desain database dalam pembangunan sistem rekam medis 

pribadi ini terdapat dalam beberapa desain tabel, yaitu tabel login, tabel memo, 

tabel saran dan tabel Data_kesehatan. 
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1. Tabel Login 

Tabel login ini digunakan untuk menyimpan data pengguna rekam medis 

pribadi. Struktur tabel login ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Tabel Login 

No. Atribut Tipe (Panjang) Keterangan 

1 Username Varchar(30) Primary key 

2 Password Varchar(100)  

3 Id_jk Int(1)  

4 Status_login Varchar(10)  

 

2. Tabel Memo 

 
Tabel memo ini digunakan untuk menyimpan sebuah pesan singkat 

pengguna untuk mengingatkan pengguna tentang kesehatannya. Struktur 

tabel memo ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2: Tabel Memo 

No. Atribut Tipe (Panjang) Keterangan 

1 No_memo Int(10) Primary key 

2 Username Varchar(50) Foreign key 

3 Tanggal Date  

4 Memo Varchar(200)  
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3. Tabel Data_kesehatan 

 
Tabel Data_kesehatan ini digunakan untuk menyimpan indikator 

kesehatan yang dimasukkan oleh pengguna sehingga sistem dapat 

memberikan informasi dan saran tentang kesehatan pengguna. Struktur 

tabel Data_kesehatan ditunjukkan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3: Tabel Data_Kesehatan 

No. Atribut Tipe (Panjang) Keterangan 

1 No_event Int(10) Primary key 

2 Username Varchar(50) Foreign key 

3 Tanggal Date  

4 Berat_badan Int (3)  

5 Tinggi_badan Int (3)  

6 Tekanan_darah Int (3)  

7 Gula Int (3)  

8 Lingkar_pinggang Int (3)  

9 Detak_nadi Int (3)  

10 Suhu Int (3)  

11 Pemakaian_obat Int (3)  

12 Dosis Int (3)  

13 Keterangan  Varchar(50)  

14 Rokok Int (3)  

15 Olahraga Int (3)  

16 BMI Varchar(5)  
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17 Berat_ideal Int(3)  

 

 

4. Tabel  Detail_Saran 

Tabel detail_saran ini untuk memanggil data saran yang akan dimunculkan 

setelah data kesehatan disimpan. Struktur tabel saran ditunjukkan pada 

Tabel 3.4. 

Tabel 3.4: Tabel Detail_Saran 

No. Atribut Tipe (Panjang) Keterangan 

1 No_event Int(10)  

2 Id_saran Int(2)   

 

5. Tabel  Saran 

Tabel saran ini digunakan untuk menyimpan data informasi saran yang 

akan dimunculkan untuk pengguna setelah pengguna menginput dan 

menyimpan data kesehatan. Struktur tabel saran ditunjukkan pada Tabel 

3.5. 

Tabel 3.5: Tabel Saran 

No. Atribut Tipe (Panjang) Keterangan 

1 Id_saran Int(2) Primary key 

2 Id_indikator Int(2)   

3 Id_jk Int(1)  
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4 Kode_nilai Int(2)  

5 Saran Varchar(100)  

 

6. Tabel  Indikator 

Tabel indikator ini digunakan untuk menyimpan dan memanggil data 

kesehatan yang akan dimunculkan untuk pengguna setelah pengguna 

menginput dan menyimpan data kesehatan. Data kesehatan yang telah 

tersimpan diproses oleh SPK agar data dan saran yang muncul sesuai. 

Struktur tabel saran ditunjukkan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6: Tabel Indikator 

No. Atribut Tipe (Panjang) Keterangan 

1 Id_indikator Int(2) Primary key 

2 Nama_indikator Varchar(50)   

 

7. Tabel  Kode_nilai_indikator 

Tabel Kode_nilai_indikator ini digunakan untuk menyimpan data 

informasi saran yang akan dimunculkan untuk pengguna setelah pengguna 

menginput dan menyimpan data kesehatan. Data kesehatan yang telah 

tersimpan diproses oleh SPK agar data dan saran yang muncul sesuai. 

Struktur tabel saran ditunjukkan pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7: Tabel Saran 

No. Atribut Tipe (Panjang) Keterangan 

1 Kode_nilai Int(2) Primary key 

2 Status  Varchar(20)   

 

8. Tabel Batas_nilai_ind 

 
Tabel Batas_nilai_ind ini digunakan untuk menyimpan batas nilai yang 

dapat menyesuaikan dengan saran yang yang ada di database, saran yang 

akan dihasilkan sistem setelah pengguna menyimpan data kesehatan. 

Struktur tabel Data_kesehatan ditunjukkan pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8: Tabel Batas_Nilai_Ind 

No. Atribut Tipe (Panjang) Keterangan 

1 Id_indikator Int(10) Primary key 

2 Id_jk Int(2) Foreign key 

3 Batas_bawah Int(5)  

4 Batas_atas  Int(5)  

 

9. Tabel  Jenis_kelamin 

Tabel Jenis_kelamin ini digunakan untuk menyimpan data jenis kelamin 

dari pengguna. Informasi saran yang akan dimunculkan untuk pengguna 

setelah pengguna menginput dan menyimpan data kesehatan akan 
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disesuaikan dengan jenis kelamin dan batas nilai indikator. Struktur tabel 

saran ditunjukkan pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9: Tabel Jenis_Kelamin 

No. Atribut Tipe (Panjang) Keterangan 

1 Id_jk Int(1) Primary key 

2 Jenis_kelamin Varchar(12)   

 

 

3.3.2.3 Data Flow Diagram (DFD) 

 

Data Flow Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk mengGambarkan 

proses-proses yang terjadi pada sistem yang dikembangkan. Perancangan ini, 

data-data yang terlibat pada masing-masing proses dapat di identifikasi. DFD 

(Data Flow Diagram) juga merupakan diagram yang digunakan untuk 

menunjukkan arus data yang terjadi pada sistem.  

1). DFD Level 0 (Context Diagram) 

Diagram level 0 memberikan Gambaran pada seluruh elemen sistem. Diagram 

level 0 dari sistem ini adalah seperti pada Gambar 3.2. 
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 Gambar 3.2 DFD Level 0 Pengembangan sistem rekam medis pribadi. 

 

DFD Level 0 (Context Diagram) di atas menjelaskan Gambaran secara umum 

bagaimana sistem berjalan. DFD Level 0 ini memiliki 1 pengguna yang memiliki 

akses penuh terhadap sistem rekam medis pribadi ini. 

 

2). DFD Level 1 

Diagram level 1 adalah pengembangan dari diagram level 0. Diagram level 1 ini, 

menjabarkan proses yang lebih spesifik. DFD level 1 pada sistem rekam medis ini 

terlihat pada Gambar 3.3. 
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 Gambar 3.3 DFD Level 1 Pengembangan Sistem Rekam Medis Pribadi 

 

DFD level 1 di atas menjelaskan tentang setiap proses yang dapat dilakukan oleh 

para pengguna. Pengguna melakukan input data kesehatan kemudian data 

disimpan dan akan ada informasi tentang kesehatan pengguna dari sistem agar 

pengguna dapat meningkatkan kesehatannya. 

 

3.3.2.4 Desain Interface 

 

Tahap selanjutnya adalah membuat desain interface sistem. Rancangan mengenai 

desain interface yang menarik untuk para pengguna. Sistem rekam medis pribadi 

ini akan berjalan setelah pengguna login, setelah login pengguna dapat 

memasukkan dan menyimpan data kesehatan. Sehingga pengguna dapat 

Admin 

Update Saran 

Update Saran 
Mengubah  
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menerima informasi dan saran dari sistem dalam menu history agar kesehatan 

pengguna dapat jauh lebih baik. Pengguna dapat memasukkan memo untuk 

mengingatkan hal-hal penting dan pengguna juga dapat melihat memo yang telah 

tersimpan oleh pengguna. 

1. Rancangan desain halaman Login 

Pada halaman login ini pengguna dapat memasukkan username dan 

password yang pengguna miliki untuk dapat masuk ke halaman utama 

sistem. Halaman login terlihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Rancangan  Interface Halaman Login. 

 

2. Rancangan desain halaman New Event 

Halaman New Event ini adalah halaman untuk memasukkan data-data 

kesehatan pengguna yang berupa berat badan, tinggi badan, tekanan darah, 

gula, lingkar pinggang, detak nadi, suhu tubuh, tanggal pemakaian obat, 



37 
 

 

dosis, keterangan, rokok dan olahraga. Halaman new event terlihat pada 

Gambar 3.5. 

 

 Gambar 3.5 Rancangan  Interface Halaman New Event. 

 

3. Rancangan desain halaman Memo 

Halaman ini adalah halaman untuk membuat memo dan untuk melihat 

memo yang sudah pernah pengguna simpan. Halaman memo terlihat pada 

Gambar 3.6. 
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 Gambar 3.6 Rancangan  Interface Halaman Memo. 

 

4. Rancangan desain halaman History 

Halaman History ini adalah halaman untuk melihat informasi dan saran 

yang diberikan oleh sistem untuk pengguna setelah pengguna 

memasukkan dan menyimpan data kesehatan. Halaman History terlihat 

pada Gambar 3.7. 

 

  Gambar 3.7 Rancangan  Interface Halaman History. 
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3.3.3 Implementasi 

 

Setelah sistem didesain, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem 

ke  dalam  bahasa  pemrograman  (koding).  Dalam  hal  ini,  Sistem Rekam 

Medis Pribadi diimplemetasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Tahapan ini merupakan tahapan nyata dalam membuat suatu sistem. 

 

3.3.4 Pengujian Sistem 

 

Tahapan ini sistem telah diintegrasikan dan seluruh kebutuhan sistem telah 

terpenuhi. Sistem diuji untuk mengetahui apakah masih ada kekurangan atau 

sudah layak untuk digunakan dan memenuhi kebutuhan para pengguna. Pengujian 

sistem dilakukan dengan menggunakan metode black box yaitu equivalence 

partitioning. Metode equivalence partitioning adalah metode black box testing 

yang membagi domain masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas data, 

dimana test cases dapat diturunkan. Equivalence partitioning berdasarkan pada 

premis masukan dan keluaran dari suatu komponen yang dipartisi ke dalam kelas-

kelas, menurut spesifikasi dari komponen tersebut, yang akan diperlakukan sama 

(ekuivalen) oleh komponen tersebut. Dapat juga diasumsikan bahwa masukan 

yang sama akan menghasilkan respon yang sama pula. Alasan menggunakan 

metode equivalence partitioning pada pembangunan sistem ini adalah karena 

metode ini mencari kesalahan pada fungsi yang salah atau hilang, kesalahan pada 

interface dan kesalahan pada struktur data atau akses database sehingga dapat 

mengurangi masalah terhadap nilai masukan. Rancangan daftar pengujian 

ditunjukkan pada Tabel 3.10. 
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Tabel 3.10 Daftar Pengujian 

No. 
Kelas 

Uji 

Daftar 

Pengujian 

Skenario 

Uji 

Hasil Yang 

Diharapkan 

  

1 Pengguna 

Interface 

Pengujian pada 

Browser 

Melakukan pengujian 

pada browser Mozilla 

Firefox 

 

Tampilan sistem 

terlihat baik 

  

Melakukan pengujian 

pada browser Google 

Chrome 

Tampilan sistem 

terlihat baik 

  

Pengujian Link 

“Rekam Medis” 

Klik menu “Rekam 

Medis” 

Menampilkan 

halaman 

“Rekam Medis” 

  

Pengujian Link 

“Memo” 

Klik menu “Memo” Menampilkan 

halaman 

“Memo” 

  

Pengujian Link 

“Data Rekaman” 

Klik menu “Data 

Rekaman” 

Menampilkan 

halaman “Data 

Rekaman” 

  

2 Fungsi 

Input Data 

Input Data 

kesehatan 

Mengisi semua field 

pada halaman Rekam 

Medis dengan lengkap 

Data tersimpan   

  Input memo Klik menu “Memo” lalu 

pilih new memo  

Menampilkan 

field new memo 

  

   Mengisi field new memo Menampilkan 

memo yang baru 

disimpan 

  

3 Fungsi 

tampilkan 

saran 

Proses 

menampilkan 

saran 

Mengisi semua field 

pada halaman New 

Event dengan benar dan 

menyimpan data 

Data tersimpan 

dan system 

secara otomatis 

menghasilkan 

saran dan 

informasi untuk 

pengguna. 

  

4 Fungsi 

Halaman 

Admin 

Login Admin Input username dan 

password yang benar 

Menampilkan 

halaman utama 

Admin 

  

 

  Input username dan 

password yang salah 

Menampilkan 

pesan error 

yang 

memberitahukan 

bahwa login 

yang 

dimasukkan 

salah dan 

Admin diminta 

untuk 

melakukan login 

ulang 

  Proses Edit Saran Klik Menu “Daftar Menampilkan 
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No. 
Kelas 

Uji 

Daftar 

Pengujian 

Skenario 

Uji 

Hasil Yang 

Diharapkan 

  

Saran” lalu klik field 

“Ubah” 

halaman “Daftar 

Saran” dan 

dapat 

menyimpan 

perubahan saran 

 

Tabel 3.10 Daftar Pengujian ( Lanjutan ) 

 


