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Introduction 
Hadirnya System sales call yaitu sistem pengelola data 

absensi sales disetiap kunjungan. Maka dengan dibangunnya suatu 

system sales call ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas kunjungan sales dan menghindari human error dan 

ambiguitas data sehingga mempermudah owner menganalisis data 

absensi sales baik berupa upah, biaya operasional dan denda disetiap 

kunjungan kerja sales. 

 

SYSTEM SALES CALL 

Permission Apps 
Aplikasi Sales Call membutuhkan 4 izin aplikasi. Untuk menjalankan fitur aplikasi 
dengan baik, masing-masing device aplikasi perlu diberikan hak akses untuk kamera, 
phone, penyimpanan, dan lokasi.  

Fitur ini merupakan standar keamanan bagi user agar mengetahui hak akses sebuah 
aplikasi semenjak Android versi Android 5.1 (Marshmellow) ke atas . 

    

Camera Phone Storage Location 
Izin kamera 
diperlukan saat 
proses absensi 
dilakukan. Dengan 
menberikan izin 
akses kamera, 
aplikasi dapat 
mengakses kamera 
depan maupun 
kamera belakang 
device. 

Izin ponsel 
digunakan untuk 
memverifikasi 
device dengan kode 
IMEI yang telah 
didaftarkan. Fitur 
ini diperlukan untuk 
memastikan bahwa 
yang dapat 
menggunakan 
aplikasi adalah 
benar device staf 
perusahaan. 

Izin penyimpanan 
diperlukan untuk 
menyimpan foto 
hasil tangkapan 
absensi pada 
penyimpanan lokal 
device. 

Izin lokasi 
diperlukan saat 
proses navigasi 
peta kunjungan. 
Dengan menberikan 
izin ini user dapat 
mengetahui lokasi 
tempat aplikasi 
dibuka dan dapat 
melihat rute 
kunjungan. 
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Aplikasi Sales Call siap digunakan. 

Setelah instalasi aplikasi juga akan muncul 

pada menu home device Anda dengan logo sbb 

 

Ikuti seluruh tahap instalasi dengan mengikuti 
wizard yang telah disiapkan Android 

3

 

How To Guide 

Instalasi 
 

Aplikasi dapat diinstal pada device dengan cara 

membuka paket instalasi melalui file manager. 

Aplikasi berukuran 13 MB dan dapat dijalankan 

pada Android OS JellyBean keatas 

1

 

2
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How To Guide 

Login 
 1 

Bila Device Anda merupakan device yang 

terdaftar sebagai staf, maka Anda akan masuk 

ke menu utama aplikasi. Bila terjadi error, 

silahkan hubungi admin untuk mendaftarkan 

IMEI device Anda 

2 

Pada menu splashscreen, akan muncul popup 

izinkan akses ponsel bila mebuka aplikasi untuk 

pertama kali, lanjutkan dengan memberi akses  

 

3 

Tekan aplikasi Sales Call pada menu utama 

aplikasi 
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How To Guide 

NAVIGASI MENU 

 

1

 Menu Navigasi menu berupa kartu nama. 

Untuk membuka menu yang ada tekan  

tombol  

2

 Setelah menekan tombol menu, maka akan 

Menu berikutnya adalah sbb: 

 
Membuka menu kunjungan dan 
melakukan absensi 

 
Membuka menu melihat absensi 

 
Keluar dari aplikasi 
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How To Guide 

PETA KUNJUNGAN 
1 

Pada menu navigasi pilih tombol biru untuk 

menuju ke peta kunjungan.  

Bila device baru pertama kali membuka 

aplikasi, maka akan muncul popup izinkan 

akses lokasi, lanjutkan dengan memberi akses 

lokasi 

3 

Bila Anda berada pada posisi yang jauh dari 

outlet, proses Absensi tidak bisa dilakukan dan 

akan muncul pesan untuk menuju outlet yang 

didaftarkan. 

Setelah memberikan izin lokasi, akan muncul  

menu peta beserta rute perjalanan ke outlet-ou

tlet yang ada. Posisikan diri  Anda  mendekati  

salah satu outlet yang dituju untuk melakukan 

absen dengan menekan tombol refresh lokasi   

untuk mengubah posisi Anda  
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How To Guide 

ABSENSI 

Pastikan muncul pesan absen berhasil dan 

proses absensi selesai. Bila gagal, silahkan cek 

koneksi internet device dan lakukan absensi 

kembali. 

1 

Saat berada pada menu kunjungan outlet, pilih 

menu pertama, yaitu Absen.  

Bila device baru pertama kali membuka 

aplikasi,maka akan muncul popup izinkan akses 

kamera, lanjutkan dengan memberi akses 

kamera 

2 

Aplikasi akan menuju ke fitur kamera,  lakukan 

foto portrait atau selfi untuk melakukan absen. 

Setelha foto selesai, pastikan gambar tidak blur

 untuk mempermudah pengecekan absen dan  

pilih submit/OK 

3
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Pada menu lihat absensi, akan ditampilkan 

persentase data kunjungan staf sales yang  

memenuhi syarat 

How To Guide 

MELIHAT ABSENSI 

2 

1 

3 

Untuk membuka menu 

absensi dapat dilakukan 2 

car yaitu dengan menekan 

tombol lihat absensi pada 

menu utama atau pada 

menu navigasi rute 

kunjungan 

Detail kunjungan harian staf sales dapat 

dilihat dengan menekan salah satu 

laporan bulanan. Data kunjungan 

ditampilkan dalam bentuk tanggal 
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Introduction
Hadirnya System sales call yaitu sistem pengelola data

absensi sales disetiap kunjungan. Maka dengan dibangunnya suatu

system sales call ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan

efektifitas kunjungan sales dan menghindari human error dan

ambiguitas data sehingga mempermudah owner menganalisis data

absensi sales baik berupa upah, biaya operasional dan denda disetiap

kunjungan kerja sales.

SYSTEM SALES CALL

Permission Apps
Aplikasi Sales Call membutuhkan 4 izin aplikasi. Untuk menjalankan fitur aplikasi
dengan baik, masing-masing device aplikasi perlu diberikan hak akses untuk kamera,
phone, penyimpanan, dan lokasi.

Fitur ini merupakan standar keamanan bagi user agar mengetahui hak akses sebuah
aplikasi semenjak Android versi Android 5.1 (Marshmellow) ke atas .

Camera Phone Storage Location
Izin kamera
diperlukan saat
proses absensi
dilakukan. Dengan
menberikan izin
akses kamera,
aplikasi dapat
mengakses kamera
depan maupun
kamera belakang
device.

Izin ponsel
digunakan untuk
memverifikasi
device dengan kode
IMEI yang telah
didaftarkan. Fitur
ini diperlukan untuk
memastikan bahwa
yang dapat
menggunakan
aplikasi adalah
benar device staf
perusahaan.

Izin penyimpanan
diperlukan untuk
menyimpan foto
hasil tangkapan
absensi pada
penyimpanan lokal
device.

Izin lokasi
diperlukan saat
proses navigasi
peta kunjungan.
Dengan menberikan
izin ini user dapat
mengetahui lokasi
tempat aplikasi
dibuka dan dapat
melihat rute
kunjungan.
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How To Guide

Instalasi

2

Aplikasi Sales Call siap digunakan.

Setelah instalasi aplikasi juga akan muncul

pada menu home device Anda dengan logo sbb

1

Aplikasi dapat diinstal pada device dengan cara

membuka paket instalasi melalui file manager.

Aplikasi berukuran 13 MB dan dapat dijalankan

pada Android OS JellyBean keatas

3

Ikuti seluruh tahap instalasi dengan mengikuti
wizard yang telah disiapkan Android
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How To Guide

Login
1

2

Pada menu splashscreen, akan muncul popup

izinkan akses ponsel bila mebuka aplikasi untuk

pertama kali, lanjutkan dengan memberi akses

Tekan aplikasi Sales Call pada menu utama

aplikasi

3

Bila Device Anda merupakan device yang

terdaftar sebagai staf, maka Anda akan masuk

ke menu utama aplikasi. Bila terjadi error,

silahkan hubungi admin untuk mendaftarkan

IMEI device Anda
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How To Guide

NAVIGASI MENU

1

Menu Navigasi menu berupa kartu nama.

Untuk membuka menu yang ada tekan

tombol

Setelah menekan tombol menu, maka akan

Menu berikutnya adalah sbb:

Membuka menu kunjungan dan
melakukan absensi

Membuka menu melihat absensi

Keluar dari aplikasi

2
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How To Guide

PETA KUNJUNGAN
1

2

Pada menu navigasi pilih tombol biru untuk

menuju ke peta kunjungan.

Bila device baru pertama kali membuka

aplikasi, maka akan muncul popup izinkan

akses lokasi, lanjutkan dengan memberi akses

lokasi

Setelah memberikan izin lokasi, akan muncul

menu peta beserta rute perjalanan ke outlet-ou

tlet yang ada. Posisikan diri Anda mendekati

salah satu outlet yang dituju untuk melakukan

absen dengan menekan tombol refresh lokasi

untuk mengubah posisi Anda

3

Bila Anda berada pada posisi yang jauh dari

outlet, proses Absensi tidak bisa dilakukan dan

akan muncul pesan untuk menuju outlet yang

didaftarkan.
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How To Guide

ABSENSI

Pastikan muncul pesan absen berhasil dan

proses absensi selesai. Bila gagal, silahkan cek

koneksi internet device dan lakukan absensi

kembali.

1

2

Saat berada pada menu kunjungan outlet, pilih

menu pertama, yaitu Absen.

Bila device baru pertama kali membuka

aplikasi,maka akan muncul popup izinkan akses

kamera, lanjutkan dengan memberi akses

kamera

3
2

Aplikasi akan menuju ke fitur kamera, lakukan

foto portrait atau selfi untuk melakukan absen.

Setelha foto selesai, pastikan gambar tidak blur

untuk mempermudah pengecekan absen dan

pilih submit/OK
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MELIHAT ABSENSI

3

2

1

Detail kunjungan harian staf sales dapat

dilihat dengan menekan salah satu

laporan bulanan. Data kunjungan

ditampilkan dalam bentuk tanggal

Untuk membuka menu

absensi dapat dilakukan 2

car yaitu dengan menekan

tombol lihat absensi pada

menu utama atau pada

menu navigasi rute

kunjungan

Pada menu lihat absensi, akan ditampilkan

persentase data kunjungan staf sales yang

memenuhi syarat
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1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah:
1. Device Smartphone Touchscreen
2. Portable Printer

2. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah:
1. Device Android dengan OS Minimal 5.0 Lollipop

3. Sumber Daya Manusia

1. Admin - Sebagai owner atau Super User Aplikasi
a) Bisa Menggunakan semua Feature yang tersedia

2. Kasir - Sebagai Pengguna Limited
a) Tidak bisa tambah pengguna
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Setelaj anda terdaftar di ekosistem POS MTI21, Anda akan mendapatkan
username dan password yang di gunakan untuk masuk ke aplikasi POS
MTI21.

Cara masuk ke aplikasi.
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pada halaman Login Silahkan masukkan Username dan Password yang

sudah anda dapatkan
3. Anda akan masuk ke halaman utama aplikasi.
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Anda dapat membuat kategori menu di toko, dengan feature kategori menu
anda dapat mengelompokkan item menu di toko sehingga memudahkan anda
untuk mencari menu pada saat menerima pesananan di tempat.

Cara membuat menu di toko.
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu tiga titik di pojok kanan
3. Pada menu tools pilih Menu
4. Tekan tombol tambah kategori
5. Tulis nama kategori yang anda inginkan
6. Jika sudah tekan toombol Simpan
7. Membuat kategori menu selesai
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Setelah anda membuat kategori menu di toko, anda dapat menambahkan
menu sesuai dengan kategori yang sudah dibuat.

Cara Membuat Menu di Toko
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu tiga titik di pojok kanan
3. Pada menu tools pilih Menu
4. Pilih kategori yang ingin di tambah menu
5. Masukkan Foto Menu, Nama dan harga menu
6. Jika sudah selesai tekan tombol simpan
7. Anda juga bisa mengurutkan posisi menu dengan menekan Urutkan
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Apabila menu sudah di tambahkan, anda dapat mulai menerima pesanan di
toko.

Cara menerima pesanan di toko
1. Buka Aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu yang ingin di pesan konsumen anda, lalu tekan tombol Lanjut
3. Tekan Simpan untuk menyimpan pesanan, atau
4. Tekan tombol Pembayaran, untuk melanjutkan
5. Pilih metode pembayaran, lalu Konfirmasi
6. Jika sudah tekan tombol Tagih
7. Selamat, pembayaran berhasil.
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Cara Mengecek laporan transaksi

 Buka menu Control, Klik menu Laporan
 Silahkan di pilih jenis laporan yang di butuhkan
 Lalu Pilih Peridode yang diinginkan
 Laporan akan muncul, dan anda bisa print laporan yang ada.
 Anda bisa memilih periode laporan transaksi
 Ada 3 jenis laporan yang tersedia
 Laporan Ringkasan - melihat secara total transaksi penjualan
 Laporan Penjualan - melihat total transaksi penjualan
 Laporan Item(s) yang terjual - melihat total menu yang laku
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Anda juga bisa melihat profil pengguna yang sedang aktif saat ini, dan anda
bisa mengganti password untuk login ke aplikasi.

Cara melihat profil pengguna
1. Pada meno Tools, pilih menu Akun
2. Lalu akan tampil menu akun
3. Untuk mengganti password silahkan
4. masukkan password saat ini, paswword baru
5. Masukkan ulang paswword baru
6. Lalu jika selesai tekan tombol Simpan
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Anda juga dapat menambah pengguna atau kasir untuk operasional toko
anda.

Cara menambah pengguna kasir.

Cara melihat profil pengguna
1. Pada meno Tools, pilih menu Akun
2. Lalu akan tampil menu akun
3. Pilih Tab pengguna, akan tampil list pengguna yang terdaftar
4. Pada menu tambah pengguna masukkan nama lenggkap pengguna, posisi,
email dan Nomor HP, Serta Password untuk masuk ke aplikasi.
5. Jika sudah silahkan klik Simpan
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Introduction
Hadirnya System sales call yaitu sistem pengelola data

absensi sales disetiap kunjungan. Maka dengan dibangunnya suatu

system sales call ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan

efektifitas kunjungan sales dan menghindari human error dan

ambiguitas data sehingga mempermudah owner menganalisis data

absensi sales baik berupa upah, biaya operasional dan denda disetiap

kunjungan kerja sales.

SYSTEM SALES CALL

Permission Apps
Aplikasi Sales Call membutuhkan 4 izin aplikasi. Untuk menjalankan fitur aplikasi
dengan baik, masing-masing device aplikasi perlu diberikan hak akses untuk kamera,
phone, penyimpanan, dan lokasi.

Fitur ini merupakan standar keamanan bagi user agar mengetahui hak akses sebuah
aplikasi semenjak Android versi Android 5.1 (Marshmellow) ke atas .

Camera Phone Storage Location
Izin kamera
diperlukan saat
proses absensi
dilakukan. Dengan
menberikan izin
akses kamera,
aplikasi dapat
mengakses kamera
depan maupun
kamera belakang
device.

Izin ponsel
digunakan untuk
memverifikasi
device dengan kode
IMEI yang telah
didaftarkan. Fitur
ini diperlukan untuk
memastikan bahwa
yang dapat
menggunakan
aplikasi adalah
benar device staf
perusahaan.

Izin penyimpanan
diperlukan untuk
menyimpan foto
hasil tangkapan
absensi pada
penyimpanan lokal
device.

Izin lokasi
diperlukan saat
proses navigasi
peta kunjungan.
Dengan menberikan
izin ini user dapat
mengetahui lokasi
tempat aplikasi
dibuka dan dapat
melihat rute
kunjungan.
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How To Guide

Instalasi

2

Aplikasi Sales Call siap digunakan.

Setelah instalasi aplikasi juga akan muncul

pada menu home device Anda dengan logo sbb

1

Aplikasi dapat diinstal pada device dengan cara

membuka paket instalasi melalui file manager.

Aplikasi berukuran 13 MB dan dapat dijalankan

pada Android OS JellyBean keatas

3

Ikuti seluruh tahap instalasi dengan mengikuti
wizard yang telah disiapkan Android
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How To Guide

Login
1

2

Pada menu splashscreen, akan muncul popup

izinkan akses ponsel bila mebuka aplikasi untuk

pertama kali, lanjutkan dengan memberi akses

Tekan aplikasi Sales Call pada menu utama

aplikasi

3

Bila Device Anda merupakan device yang

terdaftar sebagai staf, maka Anda akan masuk

ke menu utama aplikasi. Bila terjadi error,

silahkan hubungi admin untuk mendaftarkan

IMEI device Anda
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How To Guide

NAVIGASI MENU

1

Menu Navigasi menu berupa kartu nama.

Untuk membuka menu yang ada tekan

tombol

Setelah menekan tombol menu, maka akan

Menu berikutnya adalah sbb:

Membuka menu kunjungan dan
melakukan absensi

Membuka menu melihat absensi

Keluar dari aplikasi

2
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How To Guide

PETA KUNJUNGAN
1

2

Pada menu navigasi pilih tombol biru untuk

menuju ke peta kunjungan.

Bila device baru pertama kali membuka

aplikasi, maka akan muncul popup izinkan

akses lokasi, lanjutkan dengan memberi akses

lokasi

Setelah memberikan izin lokasi, akan muncul

menu peta beserta rute perjalanan ke outlet-ou

tlet yang ada. Posisikan diri Anda mendekati

salah satu outlet yang dituju untuk melakukan

absen dengan menekan tombol refresh lokasi

untuk mengubah posisi Anda

3

Bila Anda berada pada posisi yang jauh dari

outlet, proses Absensi tidak bisa dilakukan dan

akan muncul pesan untuk menuju outlet yang

didaftarkan.
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How To Guide

ABSENSI

Pastikan muncul pesan absen berhasil dan

proses absensi selesai. Bila gagal, silahkan cek

koneksi internet device dan lakukan absensi

kembali.

1

2

Saat berada pada menu kunjungan outlet, pilih

menu pertama, yaitu Absen.

Bila device baru pertama kali membuka

aplikasi,maka akan muncul popup izinkan akses

kamera, lanjutkan dengan memberi akses

kamera

3
2

Aplikasi akan menuju ke fitur kamera, lakukan

foto portrait atau selfi untuk melakukan absen.

Setelha foto selesai, pastikan gambar tidak blur

untuk mempermudah pengecekan absen dan

pilih submit/OK
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How To Guide

MELIHAT ABSENSI

3

2

1

Detail kunjungan harian staf sales dapat

dilihat dengan menekan salah satu

laporan bulanan. Data kunjungan

ditampilkan dalam bentuk tanggal

Untuk membuka menu

absensi dapat dilakukan 2

car yaitu dengan menekan

tombol lihat absensi pada

menu utama atau pada

menu navigasi rute

kunjungan

Pada menu lihat absensi, akan ditampilkan

persentase data kunjungan staf sales yang

memenuhi syarat
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1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah:
1. Device Smartphone Touchscreen
2. Portable Printer

2. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah:
1. Device Android dengan OS Minimal 5.0 Lollipop

3. Sumber Daya Manusia

1. Admin - Sebagai owner atau Super User Aplikasi
a) Bisa Menggunakan semua Feature yang tersedia

2. Kasir - Sebagai Pengguna Limited
a) Tidak bisa tambah pengguna
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Setelaj anda terdaftar di ekosistem POS MTI21, Anda akan mendapatkan
username dan password yang di gunakan untuk masuk ke aplikasi POS
MTI21.

Cara masuk ke aplikasi.
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pada halaman Login Silahkan masukkan Username dan Password yang

sudah anda dapatkan
3. Anda akan masuk ke halaman utama aplikasi.
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Anda dapat membuat kategori menu di toko, dengan feature kategori menu
anda dapat mengelompokkan item menu di toko sehingga memudahkan anda
untuk mencari menu pada saat menerima pesananan di tempat.

Cara membuat menu di toko.
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu tiga titik di pojok kanan
3. Pada menu tools pilih Menu
4. Tekan tombol tambah kategori
5. Tulis nama kategori yang anda inginkan
6. Jika sudah tekan toombol Simpan
7. Membuat kategori menu selesai
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Setelah anda membuat kategori menu di toko, anda dapat menambahkan
menu sesuai dengan kategori yang sudah dibuat.

Cara Membuat Menu di Toko
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu tiga titik di pojok kanan
3. Pada menu tools pilih Menu
4. Pilih kategori yang ingin di tambah menu
5. Masukkan Foto Menu, Nama dan harga menu
6. Jika sudah selesai tekan tombol simpan
7. Anda juga bisa mengurutkan posisi menu dengan menekan Urutkan
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Apabila menu sudah di tambahkan, anda dapat mulai menerima pesanan di
toko.

Cara menerima pesanan di toko
1. Buka Aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu yang ingin di pesan konsumen anda, lalu tekan tombol Lanjut
3. Tekan Simpan untuk menyimpan pesanan, atau
4. Tekan tombol Pembayaran, untuk melanjutkan
5. Pilih metode pembayaran, lalu Konfirmasi
6. Jika sudah tekan tombol Tagih
7. Selamat, pembayaran berhasil.



8

Cara Mengecek laporan transaksi

 Buka menu Control, Klik menu Laporan
 Silahkan di pilih jenis laporan yang di butuhkan
 Lalu Pilih Peridode yang diinginkan
 Laporan akan muncul, dan anda bisa print laporan yang ada.
 Anda bisa memilih periode laporan transaksi
 Ada 3 jenis laporan yang tersedia
 Laporan Ringkasan - melihat secara total transaksi penjualan
 Laporan Penjualan - melihat total transaksi penjualan
 Laporan Item(s) yang terjual - melihat total menu yang laku
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Anda juga bisa melihat profil pengguna yang sedang aktif saat ini, dan anda
bisa mengganti password untuk login ke aplikasi.

Cara melihat profil pengguna
1. Pada meno Tools, pilih menu Akun
2. Lalu akan tampil menu akun
3. Untuk mengganti password silahkan
4. masukkan password saat ini, paswword baru
5. Masukkan ulang paswword baru
6. Lalu jika selesai tekan tombol Simpan
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Anda juga dapat menambah pengguna atau kasir untuk operasional toko
anda.

Cara menambah pengguna kasir.

Cara melihat profil pengguna
1. Pada meno Tools, pilih menu Akun
2. Lalu akan tampil menu akun
3. Pilih Tab pengguna, akan tampil list pengguna yang terdaftar
4. Pada menu tambah pengguna masukkan nama lenggkap pengguna, posisi,
email dan Nomor HP, Serta Password untuk masuk ke aplikasi.
5. Jika sudah silahkan klik Simpan
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PENDAHULUAN 

I. Pengenalan 

Rumah sakit dengan seluruh komponen atau bagian yang terintegrasi didalamnya merupakan salah 

satu infrastruktur pendukung kegiatan pembangunan pada bidang kesehatan di Indonesia. Rumah 

sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan setiap individu yang menyediakan rawat inap, rawat 

jalan dan instalasi gawat darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka 

panjang. Fokus proses bisnis (business process) dari suatu rumah sakit adalah pelayanan kesehatan. 

Kunci sukses pelaksanaan proses bisnis suatu rumah sakit adalah kualitas pelayanan kesehatan yang 

diberikan k e p a d a m a s y a r a k a t , sehingga segala aktivitas operasional di rumah sakit harus 

bertujuan untuk mendukung kunci sukses tersebut (kualitas pelayanan). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, menyatakan bahwa setiap 

rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan 

rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit, maka proses pelayanan 

kesehatan di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien, selain itu,dapat mewujudkan 

suatu tata kelola manajemen rumah sakit yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. 

II. Kebutuhan Sistem 

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Open Source BUK pada umumnya disediakan untuk diakses 

secara bersama menggunakan layanan internet. Sehingga hardware yang dibutuhkan disesuaikan 

dengan server atau komputer penyedia aplikasi untuk memberikan layanan tersebut. Skenario yang 

umum digunakan pada teknologi yaitu dapat dilakukan installasi disetiap lingkungan internal 

pelayanan rumah sakit. 

Jika proses installasi dilakukan pada lingkungan internal rumah sakit, maka beberapa kebutuhan 

spesifikasi minimal dari hardware dan software yang akan digunakan pada lingkungan internal antara 

lain: 
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1. Hardware 

Untuk menjalankan aplikasi SIRS Open Source, terdapat kebutuhan hardware minimal dan 

kebutuhan optional. Kebutuhan minimal merupakan kebutuhan spesifikasi yang jika tidak 

terpenuhi akan menghambat berjalannya SIRS Open Source. Sedangkan kebutuhan optional 

merupakan kebutuhan spesifikasi yang mendukung optimalisasi dari performansi SIRS Open 

Source. 

Kebutuhan minimal spesifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. PC dengan Processor intel Pentium Dual Core @2.16Ghz; 

b. Memory 1Gb; 

c. Harddisk 80 Gb; 

d. Monitor dengan resolusi minimal 800 x 600. 

Kebutuhan optional spesisifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. USB Slot; 

b. CD/DVD RW; 

c. Modem Internet; 

d. LAN Cabling 

e. HUB / Switch 

2. Software 

Beberapa software minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi internal SIRS Open 

Source ini adalah: 

a. Apache Server 1.7.4 ; 

b. Database, MySQL DB . 5.5.8; 

III. Arsitektur SIRS Open Source BUK 

Alur dari pelayanan rumah sakit yang dikembangkan SIRS Open Source ini adalah seperti yang 

tergambar dibawah ini: 
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Pasien 
Kasi 
r 

Reg RJ 

Po 
li 

Reg RI 

Rawat 
Inap 

Penunjang Medis 

Apotik 

Dengan memanfaatkan teknologi jaringan dan komunikasi data, SIRS Open Source BUK dapat 

beroperasi dalam suatu lingkup jaringan komputer yang mengintegrasikan keseluruhan bagian 

dilingkungan rumah sakit. Teknologi ini memungkinkan banyak pemakai mengakses sistem secara 

bersama- sama dari bagian dan lokasi yang berbeda-beda. 
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Gambar.Arsitektur SistemInformasidalamJaringan KomputerMulti-tired 

Berdasarkan teknologi arsitektur diatas setiap pengguna hanya memerlukan koneksi internet atau 
jaringan komputer untuk dapat mengakses sistem informasi layanan ini.Berikut struktur sederhana 
dari penggunaan SIRS Open Source BUK ditunjukkan pada gambar 2 berikut: 

Gambar.ContohStrukturSederhana daripemanfaatan SIRS Open Source BUK 

IV. Arsitektur Data 

Beberapa fitur yang terdapat pada SIMRS Open Source direktorat jenderal bina upaya 

kesehatan,sebagai berikut: 
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Modul Registrasi Pasien 

Modul registrasi pasien berfungsi untuk menangani masalah pendaftaran pasien, baik rawat jalan 

maupun rawat inap, pendaftaran pasien dapat pula dilakukan melalui telepon dan atau datang 

langsung. Secara garis besar didalam modul ini terdapat beberapa fitur diantaranya adalah: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Melakukan registrasi pasien; 

Mendaftar pasien baru; 

Mencetak kartu pasien 

Melihat biodata pasien; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemulangan pasien discharge; 

Langkah-langkah pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengakses halaman utama dari SIRS Open Source BUK (halaman login) untuk menentukan 

hak akses selanjutnya. Didalam hal ini hak akses yang akan digunakan adalah pendaftaran. 

Gambar. Halaman login 

2. Setelah login berhasil dilakukan, maka tampilan selanjutnya adalah menu keseluruhan pada 

bagian pendaftaran. Fitur setelah login berhasil akan ditampilkan proses pendaftaran pasien 

lama atau baru. 
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Gambar. Halaman setelah login pada pendaftaran 

3. Tampilan didalam halaman setelah login, selain pendaftaran pasien ke tempat pelayanan di 

rumah sakit terdapat pula pendaftaran untuk pasien baru dalam rangka membuat simpanan 

data baru didalam sistem SIRS Open Source. 

Gambar. Pendaftaran data pasien baru kedalam database 

4. Pendaftaran pasien ke layanan yang tersedia di rumah sakit dan memasukkan baru data 

pasien, secara otomatis juga akan menghasilkan cetak kartu pasien berobat. Tampilannya 

seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar. Mencetak kartu pasien 

5. Melihat data pasien dengan cara memilih menu list data pasien pada halaman utama 

pendaftaran pasien. Tampilan didalam melihat daftar pasien seperti berikut: 

Gambar. Daftar data pasien 

6. Melalui menu list kunjungan pasien, sistem akan menampilkan informasi yang berkaitan 

dengan data kunjungan pasien pada hari dan jam tertentu. Tampilan dari gambaran tersebut 

akan terlihat seperti: 

Gambar. List kunjungan pasien 
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7. Rekap kunjungan pasien, akan menampilkan informasi rekapan terhadap jumlah aktifitas 

yang dilakukan oleh setiap pasien. Tampilan didalam rekap kunjungan pasien seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Rekap kunjungan pasien 

Modul Rawat Inap 

Modul rawat inap berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat inap dari pasien masuk 

sampai keluar dari rawat inap dengan segala kondisi. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Terhubung dengan modul pendaftaran; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan kepegawaian (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemindahan pasien / transfer; 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengakses modul ini dapat menggunakan hak akeses login ke Unit Rawat Inap dengan 

mengisi username dan password; 
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Gambar. Halaman login 

2. Setelah login maka menu-menu yang kan tampil didalam modul rawat inap, akan terlihat seperti 

berikut: 

Gambar. Menu rawat inap 

3. Dibawah ini merupakan list pasien rawat inap yang telah terdaftar. Selanjutnya untuk 

melakukan pemeriksaan pada pasien rawat inap dapat dipilih berdasarkan nomor rekam 

mediknya. 

Gambar. List data pasien rawat inap 
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4. Setelah dipilih nomor rekam medis pasien, maka akan tampil halaman rawat inap berupa 

identitas pasien dan form-form rawat inap. 

Gambar. Identitas tindak lanjut pasien rawat inap 

5. Selain list data pasien terhadap tindakan yang diberikan, terdapat pula fitur untuk list 

pembayaran, tampilan tersebut akan terlihat seperti: 

Gambar. List cara pembayaran pasien rawat inap 

6. Jasa dan tindakan rumah sakit, memberikan fasilitas dalam pemilihan cara bayar yang akan 

dilakukan oleh seorang pasien rumah sakit. 
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Gambar. Jasa dan tindakan rumah sakit 

7. Permintaan makan pasien, memberikan fasilitas untuk menyimpan dan menampilkan informasi 

yang terkait dengan makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap pasien tersebut. Tampilannya 

adalah seperti berikut: 

Gambar. Permintaan makan pasien 

8. Pemberian makanan detail pasien, memiliki fasilitas untuk memasukkan data tentang makanan 

yang harus dikonsumsi oleh pasien berupa data detail dan lengkap. Tampilan tersebut akan 

seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Pemberian makan detail pasien 

9. Pemakaian ruangan, memiliki fungsi untuk menampilkan penggunaan ruangan didalam rumah 

sakit. Berisi informasi fasilitas terisi atau kosong dari setiap kamar dan tempat tidur di 

lingkungan internal 

Gambar. Pemakaian ruangan 

10. Laporan harian rawat jalan, memiliki fasilitas untuk menampilkan informasi yang terkait dengan 

pasien di rawat inap dalam jangka waktu sehari. Tampilannya jika terpilih didalam jangka waktu 

tertentu adalah seperti berikut: 
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Gambar. Laporan harian 

11. Laporan keluar harian pasien, memiliki fasilitas untuk memberikan informasi terhadap pasien 

yang keluar dalam jangka waktu sehari dari pelayanan rawat inap. Tampilannya akan terlihat 

seperti: 

Gambar. Laporan pasien keluar harian 

12. Farmasi dan logistik, memiliki fungsi untuk menghasilkan informasi yang terkait dengan 

penerimaan dan pengeluaran obat dan logistik dari dan ke dalam lingkungan rumah sakit. Menu 

yang terdapat didalam fungsi ini terdapat beragam seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. Farmasi dan logistik 

13. Master, fungsi ini didalam halaman rawat inap adalah sebagai fasilitas menambah dan 

mengurangi data penyakit yang didefinisikan untuk kemudahan pengisian rekam medis disetiap 

pasien. Tampilan dari master ICD akan terlihat seperti: 

Gambar. ICD 

Modul Rawat Jalan 

Modul rawat jalan berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat jalan mulai dari kunjungan 

pasien ke poliklinik yang dituju sampai dengan pasien selesai dilayani. Fungsi-fungsi minimal yang 

tersedia pada sub sistem ini: 
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a. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

b. Mengelola aktifitas pasien selama dipoliklinik; 

c. Menampilkan history pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

Gambar. List pasien rawat jalan 

2. Setelah list pasien rawat jalan dipilih tombol proses maka akan menampilkan halaman baru 

yang berisi tampilan form diagnosa tindakan. Tampilan form tersebut akan seperti gambar 

dibawah ini: 

Gambar. Form diagnosa tindakan 
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Modul Rawat Darurat 

Modul Rawat darurat berfungsi untuk memudahkan merekam kunjungan pasien rawat darurat, 

tindakan rawat darurat serta diagnosis rawat darurat. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

2. Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

3. Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

4. Mengelola pemulangan pasien discharge; 

5. Menampilkan History pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List daftar pasien, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar pasien UGD yang terdaftar 

didalam sistem. 

Gambar. Daftar pasien UGD 

2. Setelah mengklik nomr pasien makan akan masuk ke tampilan pemeriksaan poli. Di dalam form 

data rekam medik ini terdapat sub menu / tab menu berupa : Diagnosa dan terapi, resep, 

pengantar rontgen, pengantar lab, pasien keluar/masuk, dan order kamar operasi. 
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3. Pada bagian tab diagnosa dan terapi terdapat form untuk menginput data diagnosa dan terapi. 

Isi data berdasarkan hasil diagnosa dan terapi lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil 

input form. 
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4. Pada bagian tab resep terdapat form untuk menginput data resep. Isi data berdasarkan hasil 

racikan resep lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Resep UGD 

5. Pada bagian tab Pengantar Rontgen terdapat form untuk menginput data Pengantar Rontgen. Isi 

data berdasarkan hasil Permintaan Rontgen lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil 

input form. 
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Gambar. Rontgen UGD 

6. Pada bagian tab Pengantar Lab terdapat form untuk menginput data Pengantar Lab. Isi data 

berdasarkan pilihan lab lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Pengantar keterangan layanan kesehatan UGD 
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7. Pada bagian tab pasien keluar pasuk, Pasien terdapat form untuk menginput data Keluar Masuk 

Pasien. Klik tombol masuk untuk menghitung awal jam masuk pasien ke poli tersebut. Lalu klik 

tombol keluar beserta status keluar untuk keluar pasien. 

Gambar. Pasien keluar dan masuk UGD 

8. Pada bagian tab Hasil UGD terdapat form untuk menginput hasil UGD. Isi data berdasarkan tab 

Hasil UGD lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. Selanjutnya pada menu 

diatas terdapat menu sensus yang berisikan data sensus laporan harian UGD. 

Gambar. Informasi hasil UGD 
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9. Pengeluaran barang. Menu ini adalah menu permintaan dan pengeluaran barang berupa alat 

kesehatan, obat, alat-alat kantor dsb. Detil lebih jelas nya pada menu ini dapat dilihat lebih 

lanjut pada modul gudang, farmasi dan umum. 

Gambar. Pengeluaran barang UGD 

Modul Rekam Medik 

Modul rekam medik diharapkan akan memudahkan dan merapikan pembuatan data rekam medis 

pasien serta menggunakan standar kodefikasi yang berlaku, sehingga mudah untuk dicari dan 

digunakan kembali, serta memudahkan pembuatan laporan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal 

yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Terhubung dengan seluruh sistem yang terdapat pada front office; 

2. Dapat menyajikan semua data/ informasi klinis pasien yang tersimpan dalam repositori data; 

3. Dapat digunakan untuk mengelola catatan medis di setiap workstation poliklinik,ruang 

perawatan, dan manajemen direktorat pelayanan; 

4. Dapat digunakan oleh petugas medis berikutnya (dokter dan perawat) untuk melihat rekam 

EMR mencakup catatan keperawatan dan catatan medis lainnya. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian rekam medis. 

2. Setelah melakukan login maka akan muncul beberapa menu utama didalam halaman rekam 

medis, tampilan menu tersebut akan terlihat seperti: 
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Gambar. Menu halaman rekam medis 

3. Tracer, fungsi yang digunakan untuk melihat daftar kunjungan pasien dan mencetak tracer 

berdasarkan poly tujuan, kunjungan pasien baru/pasien lama, shift I/II/III atau mencetak tracer 

ke printer untuk selanjutnya ditempel di rak penyimpanan berkas rekam medik. Didalam daftar 

tracer terdapat informasi pengirim, penerima dan status. Maksud dari kolom kolom ini adalah 

memberitahukan kepada user bahwa berkas rekam medik tersebut dikirim oleh petugas rekam 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

4. Medik dan diterima di poly tujuan oleh petugas yang menerima berkas rekam medik tersebut. 

Adapun kolom status adalah keterangan yang menyatakan bahwa berkas rekam medik yang 

dikirim adalah berkas rekam medik yang lengkap atau sementara. 
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5. Untuk mengisi informasi pengirim dan status rekam medik, anda dapat mengklik nomr yang 

terdaftar dalam list tersebut, selanjutnya anda akan melihat tampilan seperti dibawah ini. 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

6. Laporan rekam medic, fungsi ini terdiri dari kumpulan laporan internal masing masing unit 

layanan yang ada di rumah sakit, seperti : sensus harian rawat jalan, sensus harian rawat inap, 

sensus UGD, laporan harian kamar operasi, laporan harian perinatologi, laporan harian rawat 

inap, laporan harian kamar bersalin, sensus farmasi, sensul laboratorium, sensus layanan, 

sensus kamar bersalin. 

7. Sensus harian rawat jalan, fungsi ini digunakan untuk melihat menu sensus harian rawat jalan. 

Adapun informasi yang ditampilkan pada laporan sensus harian rawat jalan adalah nomr, nama 

pasien, jenis kelamin, umur, kecamatan, kota, diagnosa, tindakan, cara bayar, status keluar, 

status pengunjung baru/lama, kunjungan baru/lama, kasus baru/lama dan icd x. 
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8. Sensus Harian Rawat Inap, fungsi ini digunakan untuk melihat sensus harian rawat inap. Adapun 

informasi yang ditampilkan pada sensus harian rawat inap adalah ruang rawat, tempat tidur 

yang tersedia, sisa awal, jumlah masuk, jumlah pindahan, jumlah dipindahkan, jumlah pasien 

keluar hidup, jumlah pasien keluar meninggal, jumlah dirawat, lama dirawat, 

9. Sensus Harian VK 

10. Laporan Harian Kamar Bersalin 
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11. Sensus Farmasi 

12. Laporan Harian Perinatologi 

13. Laporan Harian Rawat Inap 

14. Sensus LAB 
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15. Laporan Harian UGD 

16. Laporan Harian Kamar Operasi 

Modul Laboratorium 

Modul laboratorium mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian laboratoium seperti 

pendaftaran laboratorium, pembayaran, pembatalan transaksi, dan entry hasil pemeriksaan 

laboratorium. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Tehubung dengan sub sistem pendaftaran; 

2. Pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium; 

3. Terhubung dengan modul billing; 
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karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian laboratorium. 

2. Setelah melakukan login maka tampilan utama dari halaman laboratorium akan terlihat seperti 

gambar dibawah ini, beserta menu-menu yang terdapat dihalaman tersebut. 

Gambar. Halaman utama laboratorium 

3. Menu List Order Lab, menu list order lab berfungsi untuk menampilkan form permintaan 
   pemeriksaan lab untuk seorang pasien kepada unit laboratorium, kemudian user laboratorium 
   melakukan pengidentifikasian pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan order lab. 
   Ketika dipilih menu list order lab maka akan muncul halaman list order lab di bawah ini. 

Gambar Daftar order lab dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit antara 

lain data dokter yang melakukan permintaan, unit, serta data pasien. Untuk melihat detail 
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permintaan pemeriksaan atau menginput hasil pemeriksaan laboratorium klik salah satu item 

permintaan pada kolom nomor rekam medis. 

Gambar. Daftar order lab dari unit 

5. Pada halaman input pemeriksaan terdapat informasi mengenai idenstitas pasien, dokter 

pengirim, poly, serta tanggal registrasi. Untuk memulai pemeriksaan isilah inputan jam mulai 

dengan cara menekan tombol sekarang yang berada di sebelah kanan isian jam mulai. Pada 

tab hasil pemeriksaan terdapat daftar pemeriksaan apa saja yng diminta berdasarkan order 

pemeriksaan lab, apabila ada item pemeriksaan yang perlu ditambah user laboratorium 

tinggal menekan tombol add. 

6. Selanjutnya akan muncul form item-item pemeriksaan. Klik cekbox pada item-item yang 

akan ditambahkan kemudian tekan tombol simpan yang ada pada form add pemeriksaan. 

Setelah dilakukan penyimpanan maka detail dari item-item pemeriksaan akan bertambah 

sesuai dengan yang dipilih pada form add pemeriksaan. 
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Gambar. Penambahan item pemeriksaan lab 

Gambar. Daftar item pemeriksaan yang telah ditambahkan 
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7. Langkah selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan item-item pemeriksaan, hasil pemeriksaan 

di input pada form hasil pemeriksaan. Data yang harus di input pada form hasil pemeriksaan 

adalah kolom hasil dan keterangan. Sedangkan untuk kolom nilai normal hanya untuk 

menampilkan data nilai normal yang ada di master laboratorium. Apabila semua item telah 

diinputkan hasil pemeriksaanya selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpa hasil. 

8. Menu Laporan Hasil Lab 

Gambar. Laporan hasil lab 

9. Halaman ini menampilkan data-data pasien yang pemeriksaan laboratoriumnya telah dilkukan 

dan telah disimpan ke aplikasi. Halaman ini sebagai histori pemeriksaan laboratorium. Pada 

daftar hasil lab untuk menampilkan detail dari pemeriksaan tinggal menklik item pada daftar di 

kolom nomor rekam medis.. 
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Gambar. Detail hasil lab 

Modul Farmasi dan Apotek 

Modul Farmasi dan Apotik mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian Farmasi dan Apotik. 

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Layanan Racikan; 

2. Resep rawat inap; 

3. Keterhubungan dengan billing system. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login terlebih dahulu dengan mengikuti hak akses yang telah diberikan untuk 

melihat halaman utama dari farmasi dan apotek 

2. Halaman utama, fungsinya adalah untuk menampilkan keseluruhan menu yang terdapat pada 

fungsional farmasi dan apotek. Tampilannya akan terlihat seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Halaman awal modul gudang farmasi 

3. Menu Permintaan Barang, berfungsi untuk menampilkan form permintaan barang, kemudian 
   user gudang farmasi melakukan persetujuan mengenai jumlah barang yang diminta. Ketika 
   dipilih menu permintaan barang maka akan muncul halaman list permintaan barang dari unit. 

Gambar. Daftar permintaan dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan barang dari unit antara lain data pegawai 

yang melakukan permintaan, unit, dan tanggal. Untuk melihat detail permintaan barang klik 

salah satu item permintaan pada kolom NIP. 

Gambar 5. Detail permintaan dari unit 

5. Setelah salah satu item diklik maka akan muncul halaman detail dari permintaan barang antara 

jenis item barang, jumlah, jumlah stok di unit yang melakukan permintaan. Pada halaman ini 

user gudang dapat melakukan persetujuan untuk barang yang diminta dengan mengisi jumlah 
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disetujui apabila jumlah yang disetujui berbeda dengan jumlah yang diminta. Apabila jumlah 

yang disetujui sama dengan jumlah yang diminta maka jumlah disetujui boleh diisi atau 

dikosongkan. Klik pilihan setujui pada option apabila permintaan barang disetujui dan klik 

pilihan tidak disetujui apabila permintaan barang tidak disetujui. 

Gambar. Detail permintaan dari unit 

6. Setelah diklik setujui makan informasi pada item barang yang diminta akan berubah seperti 

yang diatas. Apabila setiap item telah diambil keputusan disetujui atau tidak disetujui maka 

tekan tombol simpan. Apabila proses simpan berhasil maka akan muncul pesan simpan data 

berhasil. 

7. Penerimaan Barang, fungsi ini digunakan untuk menampilkan form pengisian data penerimaan 
barang oleh gudang farmasi dari pihak luar rumah sakit. 
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Gambar. Form penerimaan barang 

8. Pada form penerimaan barang diatas terdapat item – item isian yang harus diisi antara lain isian 

jenis penerimaan, group barang, item barang, dan jumlah barang. Untuk isian terima dari dan 

keterangan apabila tidak ada isi saja dengan karakter “-”, untuk isian jenis item barang yang 

diterima pilih group barang kemudian lakukan pencarian berdasarkan nama barang dengan cara 

mengetik karakter awal dari nama barang pada isian nama barang. Maka akan muncul popup 

yang menampilkan nama – nama barang, serta untuk memilihnya klik salah satu item yang ada 

pada popup. 
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Gambar. Autocompleate pencarian nama barang 

Apabila semua isian telah lengkap kemudian tekan tombol add. Maka dibawah form 

penerimaan barang akan muncul daftar item – item dari penerimaan barang. Apabila terdapat 

kekeliruan dalam mengisi item penerimaan barang klik hapus pada kolom pilhan. 

Gambar. Daftar detail penerimaan 

Setelah semua item barang telah dimasukan, untuk menyimpannya dengan cara menekan 

tombol simpan. 
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9. Menu Master Barang 

Gambar. Table master barang 

10. Halaman master barang digunakan untuk mengelola data master barang. Pada table master ini 

terdapat informasi detail mengenai barang antara lain kode, no batch, nama barang, tgl 

kadaluarsa, stok, satuan, dan harga. Pada halaman ini terdapat pilihan – pilihan yang dapat 

digunakan untuk menambah informasi item barang. Pada table terdapat kolom hide yang 

berfungsi untuk menyembunyikan item barang yang dipilih saat dipindahkan ke file excel pada 

halaman laporan. Pada table pula terdapat kolom option yang terdiri dari tiga fungsi antara lain: 

11. Pilihan add digunakan untuk menampilkan form add barang. Untuk menambahkan data barang 

baru atau barang yang belum ada di master dengan cara mengisi semua isian yang ada pada 

form barang. Kemudian apabila telah terisi semua tekan tombol simpan. 
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Gambar. Form add barang 

12. Pilihan edit digunakan untuk menampilkan form edit barang yang berfungsi untuk mengubah 

data item barang seperti no batch, nama barang, tanggal kadaluarsa, group, satuan dan harga. 

Cara mengubahnya cukup dengan mengganti isian yang ada pada form dan simpan. Pada form 

edit juga terdapat isian yang terdiri dari daftar unit – unit, isian ini digunakan untuk 

menunjukkan bahwa item barang yang diedit ini digunakan d unit mana saja. Cara mengisinya 

pilih unit mana saja yang menggunakan item barang tersebut kemudian tekan tombol simpan. 
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13. Pilihan del digunakan untuk melakukan penghapusan pada salah satu item barang dengan cara 

menekan pilihan del pada item barang yang dipilih kemudian pilik ok pada konfirmasi 

penghapusan. 

Gambar. Form delete barang 

Pada halaman ini juga terdapat form pencarian data barang berdasarkan group barang, nama 

barang, dan tanggal kadaluarsa. Pilih salah group barang apabila hanya data yang sesuai dengan 

group yang ditampilkan. Masukan nama barang apabila data yang ditampilkan hanya yang 

mengandung nama barang yang dicari. 

Sedangkan pilihan ditampilkan hanya apabila data yang ditampilkan hanya yang mempunya 

data kadaluarsa yang terdapat dalam pilihan antara lain 3 bulan sebelum kadaluarsa, 6 bulan 

sebelum kadaluarsa dan satu lagi yang telah melewati tanggal kadaluarsa. 

Gambar. Form filter master barang 
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14. Menu Laporan 

Pada menu laporan terdapat beberapa item laporan yang berhubungan dengan informasi 

penerimaan dan pemgeluaran barang antara lain 

- Laporan Harian 

Pada laporan harian ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tanggal yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. 

Gambar. Form filter laporan harian 

Gambar. Laporan harian group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 
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Gambar. Laporan harian group Bahan Radiologi 

Gambar. Laporan harian group Regeansia 

- Laporan Bulanan 

Pada laporan bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada bulan itu. 

Gambar. Form filter laporan bulanan 
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Gambar. Laporan bulanan group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 

Gambar. Laporan bulanan group Bahan Radiologi 
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Gambar. Laporan bulanan group Gas 

Gambar. Laporan bulanan group Reageansia 

- Rekap Bulanan 

Pada rekap bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan, bulan penerimaan, dan pengeluaran 

barang setiap bulan. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan 

meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap bulanan 

Gambar. Rekap bulanan 

- Rekap Triwulan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang setiap triwulan. 

Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap triwulan 

Gambar. rekap triwulan 

- Rekap Tahunan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang pada tahun 

tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak 

ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap tahunan 

Gambar. Form filter rekap tahunan 

- Laporan Stok Unit 

Pada laporan stok ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan dan unit yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini 

detail penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan barang perminggu dan pengeluaran 

barang perhari pada bulan tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada di master 

yang di gunakan di unit itu saja ditampilkan meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter laporan stok unit 

Gambar. Laporan stok unit 

15. Pada setiap laporan yang ada pada modul farmasi terdapat pilihan yaitu export ke Ms Excel yang 

terdapat di bawah pada setiap laporan. 

Gambar. Tombol export ke Ms Excel 
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16. Klik tombol export unutk melakukan export data ke Ms Excel maka akan muncul pilihan open 

dan save. Pilih open atau save maka data akan dipindahkan ke dalam bentuk Ms Excel kemudian 

data tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan laporan. 

Gambar. Pilihan membuka file export 

Gambar 35. Hasil export ke Ms Excel 
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17. Menu Histori Permintaan Barang, Laporan ini berisi informasi riwayat permintaan barang dari 
    unit yang telah diproses oleh pihak gudang farmasi berdasarkan tanggal yang dipilih. 

Gambar. Daftar histori permintaan barang dari unit 

18. Pilih salah satu item yang ada pada List kemudian klik item tersebut pada kolom nip maka akan 

muncul detail permintaan. 

Gambar. Detail histori permintaan barang dari unit 

Modul Keperawatan 

Modul untuk mengelola aktifitas keperawatan 

minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Asuhan keperawatan; 

2. Pelayanan Keperawatan. 

yaitu data asuhan keperawatan. Fungsi-fungsi 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 
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1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

2. Setelah hak akses benar, maka halaman yang akan dituju adalah halaman utama dari 

keperawatan. Tampilannya akan terlihat seperti: 

Gambar. Halaman utama keperawatan 

3. Fokus pada modul keperawatan adalah (1) data perawat, (2) asuhan keperawatan, (3) 

manajemen pelayanan keperawatan. 

Gambar. Fokus pelayanan keperawatan 

4. List data perawat, akan menampilkan keseluruhan data perawat yang terdaftar didalam internal 

rumah sakit. Tampilannya seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. List data perawat 

5. Pada data setiap perwat terdapat karakteristik yang dimiliki oleh perawat dan dapat diubah 

sesuai dengan perubahan data yang berlaku. Karakteristik setiap personal seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini. 

Gambar. Karakteristik data perawat 

6. Edit perawat, digunakan untuk mengubah biodata yang dimiliki oleh perawat. Tampilan 

halaman tersebut seperti pada gambar dibawah ini: 
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Gambar. Karakteristik Edit data perawat 

7. Pengajuan mutasi, fitur yang digunakan untuk mengubah data mutasi yang dimiliki oleh 

perawat. Tampilan halaman tersebut seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik mutasi data perawat 

8. Program pengembangan, fitur yang digunakan untuk mengubah data pengembangan yang 

diikuti oleh setiap personal perawat. Tampilan halaman ini seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik program pengembangan data perawat 
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9. Asuhan keperawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data yang berkaitan dengan proses 

pengkajian keperawatan dari setiap pasien yang dirawat. Tampilan halaman dari fungsi 

pengkajian keperawatan tersebut adalah seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Pengkajian Perawatan 

10. Pengkajian perawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data kajian keperawatan dari 

setiap pasien yang terawat di rumah sakit. Tampilan dari halaman pengkajian keperawatan 

adalah seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Form Pengkajian Perawatan 

11. Didalam proses mengubah data pengkajian keperawatan terdapat beberapa menu dan sub 

menu yang harus dilengkapi sebagai bahan dasar pengumpulan informasi dari setiap individu 

pasien yang sedang dirawat. Tampilan halaman menu dan sub menu dari pengkajian 

keperawatan akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Form Data umum pasien 

12. Didalam diagnosa pasien terdapat beberapa sub menu yang difungsikan sebagai pendukung 

pengumpulan informasi dipengkajian keperawatan, beberapa sub-menu yang terdapat di 

diagnosa pasien seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini 

55 
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Gambar. Pengkajian perawatan, menu diagnosa dan sub-menu 

13. Perawat penanggung jawab, fitur ini sama dengan fitur lainnya dipengkajian keperawatan 

berfungsi sebagai pengumpul informasi yang kemudian dilakukan analisa untuk menentukan 

keadaan dari pasiennya. 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 
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14. Status keperawatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, status keperawatan pasien dan sub-menu 

15. Status kesehatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 

16. Riwayat kesehatan keluarga 
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Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat kesehatan keluarga dan sub-menu 

17. Riwayat tumbuh kembang 

Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat tumbuh kembang dan sub-menu 

18. Status Fisiologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, status fisiologis dan sub-menu 
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19. Psikologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, psikologis dan sub-menu 

Modul Keuangan 

Modul Keuangan adalah salah satu modul untuk menghasilkan dan mendokumentasikan data dan 

laporan keuangan yang diintegrasikan dengan modul/unit lain dalam rumah sakit. Modul ini 

diharapkan akan memberikan informasi mengenai pendapatan rumah sakit. 

Pada bagian ini akan menampilkan informasi yang berhubungan dengan keuangan dan pendapatan 

yang dihasilkan oleh lingkunga internal rumah sakit. Beberapa laporan keuangan yang dihasilkan 

seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. General Ledger 

Gambar. Laporan hutang 
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Gambar. Laporan piutang 

Gambar. Total pendapatan bayar 
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Gambar. Total pendapatan Unit 

Modul Laporan 

Modul yang menghasilkan laporan-laporan untuk kepentingan internal dan eksternal (dinamis) yang 

dikeluarkan berdasarkan pilihan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Menghasilkan laporan-laporan untuk Eksternal 

2. Menghasilkan laporan-laporan untuk kebutuhan internal Rumah Sakit 

Tampilan didalam laporan yang dihasilkan dari SIRS Open Source ini adalah seprti pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar. RL 1 

Gambar. RL 2 
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Gambar. RL 3 

Penutup 

Demikian panduan, petunjuk dan gambaran penggunaan aplikasi simrs generik open source 

sekretariat direktorat jenderal bina upaya kesehatan (BUK). Semoga dengan adanya buku ini dapat 

memberikan gambaran modul dan fitur yang tersedia didalam SIRS Open Source. 
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PENDAHULUAN 

I. Pengenalan 

Rumah sakit dengan seluruh komponen atau bagian yang terintegrasi didalamnya merupakan salah 

satu infrastruktur pendukung kegiatan pembangunan pada bidang kesehatan di Indonesia. Rumah 

sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan setiap individu yang menyediakan rawat inap, rawat 

jalan dan instalasi gawat darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka 

panjang. Fokus proses bisnis (business process) dari suatu rumah sakit adalah pelayanan kesehatan. 

Kunci sukses pelaksanaan proses bisnis suatu rumah sakit adalah kualitas pelayanan kesehatan yang 

diberikan k e p a d a m a s y a r a k a t , sehingga segala aktivitas operasional di rumah sakit harus 

bertujuan untuk mendukung kunci sukses tersebut (kualitas pelayanan). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, menyatakan bahwa setiap 

rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan 

rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit, maka proses pelayanan 

kesehatan di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien, selain itu,dapat mewujudkan 

suatu tata kelola manajemen rumah sakit yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. 

II. Kebutuhan Sistem 

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Open Source BUK pada umumnya disediakan untuk diakses 

secara bersama menggunakan layanan internet. Sehingga hardware yang dibutuhkan disesuaikan 

dengan server atau komputer penyedia aplikasi untuk memberikan layanan tersebut. Skenario yang 

umum digunakan pada teknologi yaitu dapat dilakukan installasi disetiap lingkungan internal 

pelayanan rumah sakit. 

Jika proses installasi dilakukan pada lingkungan internal rumah sakit, maka beberapa kebutuhan 

spesifikasi minimal dari hardware dan software yang akan digunakan pada lingkungan internal antara 

lain: 
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1. Hardware 

Untuk menjalankan aplikasi SIRS Open Source, terdapat kebutuhan hardware minimal dan 

kebutuhan optional. Kebutuhan minimal merupakan kebutuhan spesifikasi yang jika tidak 

terpenuhi akan menghambat berjalannya SIRS Open Source. Sedangkan kebutuhan optional 

merupakan kebutuhan spesifikasi yang mendukung optimalisasi dari performansi SIRS Open 

Source. 

Kebutuhan minimal spesifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. PC dengan Processor intel Pentium Dual Core @2.16Ghz; 

b. Memory 1Gb; 

c. Harddisk 80 Gb; 

d. Monitor dengan resolusi minimal 800 x 600. 

Kebutuhan optional spesisifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. USB Slot; 

b. CD/DVD RW; 

c. Modem Internet; 

d. LAN Cabling 

e. HUB / Switch 

2. Software 

Beberapa software minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi internal SIRS Open 

Source ini adalah: 

a. Apache Server 1.7.4 ; 

b. Database, MySQL DB . 5.5.8; 

III. Arsitektur SIRS Open Source BUK 

Alur dari pelayanan rumah sakit yang dikembangkan SIRS Open Source ini adalah seperti yang 

tergambar dibawah ini: 
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Pasien 
Kasi 
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Reg RJ 

Po 
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Penunjang Medis 

Apotik 

Dengan memanfaatkan teknologi jaringan dan komunikasi data, SIRS Open Source BUK dapat 

beroperasi dalam suatu lingkup jaringan komputer yang mengintegrasikan keseluruhan bagian 

dilingkungan rumah sakit. Teknologi ini memungkinkan banyak pemakai mengakses sistem secara 

bersama- sama dari bagian dan lokasi yang berbeda-beda. 
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Gambar.Arsitektur SistemInformasidalamJaringan KomputerMulti-tired 

Berdasarkan teknologi arsitektur diatas setiap pengguna hanya memerlukan koneksi internet atau 
jaringan komputer untuk dapat mengakses sistem informasi layanan ini.Berikut struktur sederhana 
dari penggunaan SIRS Open Source BUK ditunjukkan pada gambar 2 berikut: 

Gambar.ContohStrukturSederhana daripemanfaatan SIRS Open Source BUK 

IV. Arsitektur Data 

Beberapa fitur yang terdapat pada SIMRS Open Source direktorat jenderal bina upaya 

kesehatan,sebagai berikut: 
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Modul Registrasi Pasien 

Modul registrasi pasien berfungsi untuk menangani masalah pendaftaran pasien, baik rawat jalan 

maupun rawat inap, pendaftaran pasien dapat pula dilakukan melalui telepon dan atau datang 

langsung. Secara garis besar didalam modul ini terdapat beberapa fitur diantaranya adalah: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Melakukan registrasi pasien; 

Mendaftar pasien baru; 

Mencetak kartu pasien 

Melihat biodata pasien; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemulangan pasien discharge; 

Langkah-langkah pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengakses halaman utama dari SIRS Open Source BUK (halaman login) untuk menentukan 

hak akses selanjutnya. Didalam hal ini hak akses yang akan digunakan adalah pendaftaran. 

Gambar. Halaman login 

2. Setelah login berhasil dilakukan, maka tampilan selanjutnya adalah menu keseluruhan pada 

bagian pendaftaran. Fitur setelah login berhasil akan ditampilkan proses pendaftaran pasien 

lama atau baru. 
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Gambar. Halaman setelah login pada pendaftaran 

3. Tampilan didalam halaman setelah login, selain pendaftaran pasien ke tempat pelayanan di 

rumah sakit terdapat pula pendaftaran untuk pasien baru dalam rangka membuat simpanan 

data baru didalam sistem SIRS Open Source. 

Gambar. Pendaftaran data pasien baru kedalam database 

4. Pendaftaran pasien ke layanan yang tersedia di rumah sakit dan memasukkan baru data 

pasien, secara otomatis juga akan menghasilkan cetak kartu pasien berobat. Tampilannya 

seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar. Mencetak kartu pasien 

5. Melihat data pasien dengan cara memilih menu list data pasien pada halaman utama 

pendaftaran pasien. Tampilan didalam melihat daftar pasien seperti berikut: 

Gambar. Daftar data pasien 

6. Melalui menu list kunjungan pasien, sistem akan menampilkan informasi yang berkaitan 

dengan data kunjungan pasien pada hari dan jam tertentu. Tampilan dari gambaran tersebut 

akan terlihat seperti: 

Gambar. List kunjungan pasien 
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7. Rekap kunjungan pasien, akan menampilkan informasi rekapan terhadap jumlah aktifitas 

yang dilakukan oleh setiap pasien. Tampilan didalam rekap kunjungan pasien seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Rekap kunjungan pasien 

Modul Rawat Inap 

Modul rawat inap berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat inap dari pasien masuk 

sampai keluar dari rawat inap dengan segala kondisi. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Terhubung dengan modul pendaftaran; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan kepegawaian (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemindahan pasien / transfer; 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengakses modul ini dapat menggunakan hak akeses login ke Unit Rawat Inap dengan 

mengisi username dan password; 
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Gambar. Halaman login 

2. Setelah login maka menu-menu yang kan tampil didalam modul rawat inap, akan terlihat seperti 

berikut: 

Gambar. Menu rawat inap 

3. Dibawah ini merupakan list pasien rawat inap yang telah terdaftar. Selanjutnya untuk 

melakukan pemeriksaan pada pasien rawat inap dapat dipilih berdasarkan nomor rekam 

mediknya. 

Gambar. List data pasien rawat inap 
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4. Setelah dipilih nomor rekam medis pasien, maka akan tampil halaman rawat inap berupa 

identitas pasien dan form-form rawat inap. 

Gambar. Identitas tindak lanjut pasien rawat inap 

5. Selain list data pasien terhadap tindakan yang diberikan, terdapat pula fitur untuk list 

pembayaran, tampilan tersebut akan terlihat seperti: 

Gambar. List cara pembayaran pasien rawat inap 

6. Jasa dan tindakan rumah sakit, memberikan fasilitas dalam pemilihan cara bayar yang akan 

dilakukan oleh seorang pasien rumah sakit. 
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Gambar. Jasa dan tindakan rumah sakit 

7. Permintaan makan pasien, memberikan fasilitas untuk menyimpan dan menampilkan informasi 

yang terkait dengan makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap pasien tersebut. Tampilannya 

adalah seperti berikut: 

Gambar. Permintaan makan pasien 

8. Pemberian makanan detail pasien, memiliki fasilitas untuk memasukkan data tentang makanan 

yang harus dikonsumsi oleh pasien berupa data detail dan lengkap. Tampilan tersebut akan 

seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Pemberian makan detail pasien 

9. Pemakaian ruangan, memiliki fungsi untuk menampilkan penggunaan ruangan didalam rumah 

sakit. Berisi informasi fasilitas terisi atau kosong dari setiap kamar dan tempat tidur di 

lingkungan internal 

Gambar. Pemakaian ruangan 

10. Laporan harian rawat jalan, memiliki fasilitas untuk menampilkan informasi yang terkait dengan 

pasien di rawat inap dalam jangka waktu sehari. Tampilannya jika terpilih didalam jangka waktu 

tertentu adalah seperti berikut: 
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Gambar. Laporan harian 

11. Laporan keluar harian pasien, memiliki fasilitas untuk memberikan informasi terhadap pasien 

yang keluar dalam jangka waktu sehari dari pelayanan rawat inap. Tampilannya akan terlihat 

seperti: 

Gambar. Laporan pasien keluar harian 

12. Farmasi dan logistik, memiliki fungsi untuk menghasilkan informasi yang terkait dengan 

penerimaan dan pengeluaran obat dan logistik dari dan ke dalam lingkungan rumah sakit. Menu 

yang terdapat didalam fungsi ini terdapat beragam seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. Farmasi dan logistik 

13. Master, fungsi ini didalam halaman rawat inap adalah sebagai fasilitas menambah dan 

mengurangi data penyakit yang didefinisikan untuk kemudahan pengisian rekam medis disetiap 

pasien. Tampilan dari master ICD akan terlihat seperti: 

Gambar. ICD 

Modul Rawat Jalan 

Modul rawat jalan berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat jalan mulai dari kunjungan 

pasien ke poliklinik yang dituju sampai dengan pasien selesai dilayani. Fungsi-fungsi minimal yang 

tersedia pada sub sistem ini: 
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a. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

b. Mengelola aktifitas pasien selama dipoliklinik; 

c. Menampilkan history pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

Gambar. List pasien rawat jalan 

2. Setelah list pasien rawat jalan dipilih tombol proses maka akan menampilkan halaman baru 

yang berisi tampilan form diagnosa tindakan. Tampilan form tersebut akan seperti gambar 

dibawah ini: 

Gambar. Form diagnosa tindakan 
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Modul Rawat Darurat 

Modul Rawat darurat berfungsi untuk memudahkan merekam kunjungan pasien rawat darurat, 

tindakan rawat darurat serta diagnosis rawat darurat. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

2. Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

3. Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

4. Mengelola pemulangan pasien discharge; 

5. Menampilkan History pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List daftar pasien, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar pasien UGD yang terdaftar 

didalam sistem. 

Gambar. Daftar pasien UGD 

2. Setelah mengklik nomr pasien makan akan masuk ke tampilan pemeriksaan poli. Di dalam form 

data rekam medik ini terdapat sub menu / tab menu berupa : Diagnosa dan terapi, resep, 

pengantar rontgen, pengantar lab, pasien keluar/masuk, dan order kamar operasi. 
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3. Pada bagian tab diagnosa dan terapi terdapat form untuk menginput data diagnosa dan terapi. 

Isi data berdasarkan hasil diagnosa dan terapi lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil 

input form. 
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4. Pada bagian tab resep terdapat form untuk menginput data resep. Isi data berdasarkan hasil 

racikan resep lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Resep UGD 

5. Pada bagian tab Pengantar Rontgen terdapat form untuk menginput data Pengantar Rontgen. Isi 

data berdasarkan hasil Permintaan Rontgen lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil 

input form. 
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Gambar. Rontgen UGD 

6. Pada bagian tab Pengantar Lab terdapat form untuk menginput data Pengantar Lab. Isi data 

berdasarkan pilihan lab lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Pengantar keterangan layanan kesehatan UGD 
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7. Pada bagian tab pasien keluar pasuk, Pasien terdapat form untuk menginput data Keluar Masuk 

Pasien. Klik tombol masuk untuk menghitung awal jam masuk pasien ke poli tersebut. Lalu klik 

tombol keluar beserta status keluar untuk keluar pasien. 

Gambar. Pasien keluar dan masuk UGD 

8. Pada bagian tab Hasil UGD terdapat form untuk menginput hasil UGD. Isi data berdasarkan tab 

Hasil UGD lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. Selanjutnya pada menu 

diatas terdapat menu sensus yang berisikan data sensus laporan harian UGD. 

Gambar. Informasi hasil UGD 
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9. Pengeluaran barang. Menu ini adalah menu permintaan dan pengeluaran barang berupa alat 

kesehatan, obat, alat-alat kantor dsb. Detil lebih jelas nya pada menu ini dapat dilihat lebih 

lanjut pada modul gudang, farmasi dan umum. 

Gambar. Pengeluaran barang UGD 

Modul Rekam Medik 

Modul rekam medik diharapkan akan memudahkan dan merapikan pembuatan data rekam medis 

pasien serta menggunakan standar kodefikasi yang berlaku, sehingga mudah untuk dicari dan 

digunakan kembali, serta memudahkan pembuatan laporan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal 

yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Terhubung dengan seluruh sistem yang terdapat pada front office; 

2. Dapat menyajikan semua data/ informasi klinis pasien yang tersimpan dalam repositori data; 

3. Dapat digunakan untuk mengelola catatan medis di setiap workstation poliklinik,ruang 

perawatan, dan manajemen direktorat pelayanan; 

4. Dapat digunakan oleh petugas medis berikutnya (dokter dan perawat) untuk melihat rekam 

EMR mencakup catatan keperawatan dan catatan medis lainnya. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian rekam medis. 

2. Setelah melakukan login maka akan muncul beberapa menu utama didalam halaman rekam 

medis, tampilan menu tersebut akan terlihat seperti: 
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Gambar. Menu halaman rekam medis 

3. Tracer, fungsi yang digunakan untuk melihat daftar kunjungan pasien dan mencetak tracer 

berdasarkan poly tujuan, kunjungan pasien baru/pasien lama, shift I/II/III atau mencetak tracer 

ke printer untuk selanjutnya ditempel di rak penyimpanan berkas rekam medik. Didalam daftar 

tracer terdapat informasi pengirim, penerima dan status. Maksud dari kolom kolom ini adalah 

memberitahukan kepada user bahwa berkas rekam medik tersebut dikirim oleh petugas rekam 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

4. Medik dan diterima di poly tujuan oleh petugas yang menerima berkas rekam medik tersebut. 

Adapun kolom status adalah keterangan yang menyatakan bahwa berkas rekam medik yang 

dikirim adalah berkas rekam medik yang lengkap atau sementara. 
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5. Untuk mengisi informasi pengirim dan status rekam medik, anda dapat mengklik nomr yang 

terdaftar dalam list tersebut, selanjutnya anda akan melihat tampilan seperti dibawah ini. 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

6. Laporan rekam medic, fungsi ini terdiri dari kumpulan laporan internal masing masing unit 

layanan yang ada di rumah sakit, seperti : sensus harian rawat jalan, sensus harian rawat inap, 

sensus UGD, laporan harian kamar operasi, laporan harian perinatologi, laporan harian rawat 

inap, laporan harian kamar bersalin, sensus farmasi, sensul laboratorium, sensus layanan, 

sensus kamar bersalin. 

7. Sensus harian rawat jalan, fungsi ini digunakan untuk melihat menu sensus harian rawat jalan. 

Adapun informasi yang ditampilkan pada laporan sensus harian rawat jalan adalah nomr, nama 

pasien, jenis kelamin, umur, kecamatan, kota, diagnosa, tindakan, cara bayar, status keluar, 

status pengunjung baru/lama, kunjungan baru/lama, kasus baru/lama dan icd x. 
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8. Sensus Harian Rawat Inap, fungsi ini digunakan untuk melihat sensus harian rawat inap. Adapun 

informasi yang ditampilkan pada sensus harian rawat inap adalah ruang rawat, tempat tidur 

yang tersedia, sisa awal, jumlah masuk, jumlah pindahan, jumlah dipindahkan, jumlah pasien 

keluar hidup, jumlah pasien keluar meninggal, jumlah dirawat, lama dirawat, 

9. Sensus Harian VK 

10. Laporan Harian Kamar Bersalin 
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11. Sensus Farmasi 

12. Laporan Harian Perinatologi 

13. Laporan Harian Rawat Inap 

14. Sensus LAB 
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15. Laporan Harian UGD 

16. Laporan Harian Kamar Operasi 

Modul Laboratorium 

Modul laboratorium mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian laboratoium seperti 

pendaftaran laboratorium, pembayaran, pembatalan transaksi, dan entry hasil pemeriksaan 

laboratorium. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Tehubung dengan sub sistem pendaftaran; 

2. Pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium; 

3. Terhubung dengan modul billing; 
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karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian laboratorium. 

2. Setelah melakukan login maka tampilan utama dari halaman laboratorium akan terlihat seperti 

gambar dibawah ini, beserta menu-menu yang terdapat dihalaman tersebut. 

Gambar. Halaman utama laboratorium 

3. Menu List Order Lab, menu list order lab berfungsi untuk menampilkan form permintaan 
   pemeriksaan lab untuk seorang pasien kepada unit laboratorium, kemudian user laboratorium 
   melakukan pengidentifikasian pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan order lab. 
   Ketika dipilih menu list order lab maka akan muncul halaman list order lab di bawah ini. 

Gambar Daftar order lab dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit antara 

lain data dokter yang melakukan permintaan, unit, serta data pasien. Untuk melihat detail 
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permintaan pemeriksaan atau menginput hasil pemeriksaan laboratorium klik salah satu item 

permintaan pada kolom nomor rekam medis. 

Gambar. Daftar order lab dari unit 

5. Pada halaman input pemeriksaan terdapat informasi mengenai idenstitas pasien, dokter 

pengirim, poly, serta tanggal registrasi. Untuk memulai pemeriksaan isilah inputan jam mulai 

dengan cara menekan tombol sekarang yang berada di sebelah kanan isian jam mulai. Pada 

tab hasil pemeriksaan terdapat daftar pemeriksaan apa saja yng diminta berdasarkan order 

pemeriksaan lab, apabila ada item pemeriksaan yang perlu ditambah user laboratorium 

tinggal menekan tombol add. 

6. Selanjutnya akan muncul form item-item pemeriksaan. Klik cekbox pada item-item yang 

akan ditambahkan kemudian tekan tombol simpan yang ada pada form add pemeriksaan. 

Setelah dilakukan penyimpanan maka detail dari item-item pemeriksaan akan bertambah 

sesuai dengan yang dipilih pada form add pemeriksaan. 
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Gambar. Penambahan item pemeriksaan lab 

Gambar. Daftar item pemeriksaan yang telah ditambahkan 
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7. Langkah selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan item-item pemeriksaan, hasil pemeriksaan 

di input pada form hasil pemeriksaan. Data yang harus di input pada form hasil pemeriksaan 

adalah kolom hasil dan keterangan. Sedangkan untuk kolom nilai normal hanya untuk 

menampilkan data nilai normal yang ada di master laboratorium. Apabila semua item telah 

diinputkan hasil pemeriksaanya selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpa hasil. 

8. Menu Laporan Hasil Lab 

Gambar. Laporan hasil lab 

9. Halaman ini menampilkan data-data pasien yang pemeriksaan laboratoriumnya telah dilkukan 

dan telah disimpan ke aplikasi. Halaman ini sebagai histori pemeriksaan laboratorium. Pada 

daftar hasil lab untuk menampilkan detail dari pemeriksaan tinggal menklik item pada daftar di 

kolom nomor rekam medis.. 
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Gambar. Detail hasil lab 

Modul Farmasi dan Apotek 

Modul Farmasi dan Apotik mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian Farmasi dan Apotik. 

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Layanan Racikan; 

2. Resep rawat inap; 

3. Keterhubungan dengan billing system. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login terlebih dahulu dengan mengikuti hak akses yang telah diberikan untuk 

melihat halaman utama dari farmasi dan apotek 

2. Halaman utama, fungsinya adalah untuk menampilkan keseluruhan menu yang terdapat pada 

fungsional farmasi dan apotek. Tampilannya akan terlihat seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Halaman awal modul gudang farmasi 

3. Menu Permintaan Barang, berfungsi untuk menampilkan form permintaan barang, kemudian 
   user gudang farmasi melakukan persetujuan mengenai jumlah barang yang diminta. Ketika 
   dipilih menu permintaan barang maka akan muncul halaman list permintaan barang dari unit. 

Gambar. Daftar permintaan dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan barang dari unit antara lain data pegawai 

yang melakukan permintaan, unit, dan tanggal. Untuk melihat detail permintaan barang klik 

salah satu item permintaan pada kolom NIP. 

Gambar 5. Detail permintaan dari unit 

5. Setelah salah satu item diklik maka akan muncul halaman detail dari permintaan barang antara 

jenis item barang, jumlah, jumlah stok di unit yang melakukan permintaan. Pada halaman ini 

user gudang dapat melakukan persetujuan untuk barang yang diminta dengan mengisi jumlah 
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disetujui apabila jumlah yang disetujui berbeda dengan jumlah yang diminta. Apabila jumlah 

yang disetujui sama dengan jumlah yang diminta maka jumlah disetujui boleh diisi atau 

dikosongkan. Klik pilihan setujui pada option apabila permintaan barang disetujui dan klik 

pilihan tidak disetujui apabila permintaan barang tidak disetujui. 

Gambar. Detail permintaan dari unit 

6. Setelah diklik setujui makan informasi pada item barang yang diminta akan berubah seperti 

yang diatas. Apabila setiap item telah diambil keputusan disetujui atau tidak disetujui maka 

tekan tombol simpan. Apabila proses simpan berhasil maka akan muncul pesan simpan data 

berhasil. 

7. Penerimaan Barang, fungsi ini digunakan untuk menampilkan form pengisian data penerimaan 
barang oleh gudang farmasi dari pihak luar rumah sakit. 
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Gambar. Form penerimaan barang 

8. Pada form penerimaan barang diatas terdapat item – item isian yang harus diisi antara lain isian 

jenis penerimaan, group barang, item barang, dan jumlah barang. Untuk isian terima dari dan 

keterangan apabila tidak ada isi saja dengan karakter “-”, untuk isian jenis item barang yang 

diterima pilih group barang kemudian lakukan pencarian berdasarkan nama barang dengan cara 

mengetik karakter awal dari nama barang pada isian nama barang. Maka akan muncul popup 

yang menampilkan nama – nama barang, serta untuk memilihnya klik salah satu item yang ada 

pada popup. 
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Gambar. Autocompleate pencarian nama barang 

Apabila semua isian telah lengkap kemudian tekan tombol add. Maka dibawah form 

penerimaan barang akan muncul daftar item – item dari penerimaan barang. Apabila terdapat 

kekeliruan dalam mengisi item penerimaan barang klik hapus pada kolom pilhan. 

Gambar. Daftar detail penerimaan 

Setelah semua item barang telah dimasukan, untuk menyimpannya dengan cara menekan 

tombol simpan. 
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9. Menu Master Barang 

Gambar. Table master barang 

10. Halaman master barang digunakan untuk mengelola data master barang. Pada table master ini 

terdapat informasi detail mengenai barang antara lain kode, no batch, nama barang, tgl 

kadaluarsa, stok, satuan, dan harga. Pada halaman ini terdapat pilihan – pilihan yang dapat 

digunakan untuk menambah informasi item barang. Pada table terdapat kolom hide yang 

berfungsi untuk menyembunyikan item barang yang dipilih saat dipindahkan ke file excel pada 

halaman laporan. Pada table pula terdapat kolom option yang terdiri dari tiga fungsi antara lain: 

11. Pilihan add digunakan untuk menampilkan form add barang. Untuk menambahkan data barang 

baru atau barang yang belum ada di master dengan cara mengisi semua isian yang ada pada 

form barang. Kemudian apabila telah terisi semua tekan tombol simpan. 
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Gambar. Form add barang 

12. Pilihan edit digunakan untuk menampilkan form edit barang yang berfungsi untuk mengubah 

data item barang seperti no batch, nama barang, tanggal kadaluarsa, group, satuan dan harga. 

Cara mengubahnya cukup dengan mengganti isian yang ada pada form dan simpan. Pada form 

edit juga terdapat isian yang terdiri dari daftar unit – unit, isian ini digunakan untuk 

menunjukkan bahwa item barang yang diedit ini digunakan d unit mana saja. Cara mengisinya 

pilih unit mana saja yang menggunakan item barang tersebut kemudian tekan tombol simpan. 

39 



13. Pilihan del digunakan untuk melakukan penghapusan pada salah satu item barang dengan cara 

menekan pilihan del pada item barang yang dipilih kemudian pilik ok pada konfirmasi 

penghapusan. 

Gambar. Form delete barang 

Pada halaman ini juga terdapat form pencarian data barang berdasarkan group barang, nama 

barang, dan tanggal kadaluarsa. Pilih salah group barang apabila hanya data yang sesuai dengan 

group yang ditampilkan. Masukan nama barang apabila data yang ditampilkan hanya yang 

mengandung nama barang yang dicari. 

Sedangkan pilihan ditampilkan hanya apabila data yang ditampilkan hanya yang mempunya 

data kadaluarsa yang terdapat dalam pilihan antara lain 3 bulan sebelum kadaluarsa, 6 bulan 

sebelum kadaluarsa dan satu lagi yang telah melewati tanggal kadaluarsa. 

Gambar. Form filter master barang 
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14. Menu Laporan 

Pada menu laporan terdapat beberapa item laporan yang berhubungan dengan informasi 

penerimaan dan pemgeluaran barang antara lain 

- Laporan Harian 

Pada laporan harian ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tanggal yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. 

Gambar. Form filter laporan harian 

Gambar. Laporan harian group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 
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Gambar. Laporan harian group Bahan Radiologi 

Gambar. Laporan harian group Regeansia 

- Laporan Bulanan 

Pada laporan bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada bulan itu. 

Gambar. Form filter laporan bulanan 
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Gambar. Laporan bulanan group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 

Gambar. Laporan bulanan group Bahan Radiologi 
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Gambar. Laporan bulanan group Gas 

Gambar. Laporan bulanan group Reageansia 

- Rekap Bulanan 

Pada rekap bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan, bulan penerimaan, dan pengeluaran 

barang setiap bulan. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan 

meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap bulanan 

Gambar. Rekap bulanan 

- Rekap Triwulan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang setiap triwulan. 

Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap triwulan 

Gambar. rekap triwulan 

- Rekap Tahunan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang pada tahun 

tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak 

ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap tahunan 

Gambar. Form filter rekap tahunan 

- Laporan Stok Unit 

Pada laporan stok ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan dan unit yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini 

detail penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan barang perminggu dan pengeluaran 

barang perhari pada bulan tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada di master 

yang di gunakan di unit itu saja ditampilkan meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter laporan stok unit 

Gambar. Laporan stok unit 

15. Pada setiap laporan yang ada pada modul farmasi terdapat pilihan yaitu export ke Ms Excel yang 

terdapat di bawah pada setiap laporan. 

Gambar. Tombol export ke Ms Excel 
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16. Klik tombol export unutk melakukan export data ke Ms Excel maka akan muncul pilihan open 

dan save. Pilih open atau save maka data akan dipindahkan ke dalam bentuk Ms Excel kemudian 

data tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan laporan. 

Gambar. Pilihan membuka file export 

Gambar 35. Hasil export ke Ms Excel 
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17. Menu Histori Permintaan Barang, Laporan ini berisi informasi riwayat permintaan barang dari 
    unit yang telah diproses oleh pihak gudang farmasi berdasarkan tanggal yang dipilih. 

Gambar. Daftar histori permintaan barang dari unit 

18. Pilih salah satu item yang ada pada List kemudian klik item tersebut pada kolom nip maka akan 

muncul detail permintaan. 

Gambar. Detail histori permintaan barang dari unit 

Modul Keperawatan 

Modul untuk mengelola aktifitas keperawatan 

minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Asuhan keperawatan; 

2. Pelayanan Keperawatan. 

yaitu data asuhan keperawatan. Fungsi-fungsi 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 
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1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

2. Setelah hak akses benar, maka halaman yang akan dituju adalah halaman utama dari 

keperawatan. Tampilannya akan terlihat seperti: 

Gambar. Halaman utama keperawatan 

3. Fokus pada modul keperawatan adalah (1) data perawat, (2) asuhan keperawatan, (3) 

manajemen pelayanan keperawatan. 

Gambar. Fokus pelayanan keperawatan 

4. List data perawat, akan menampilkan keseluruhan data perawat yang terdaftar didalam internal 

rumah sakit. Tampilannya seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. List data perawat 

5. Pada data setiap perwat terdapat karakteristik yang dimiliki oleh perawat dan dapat diubah 

sesuai dengan perubahan data yang berlaku. Karakteristik setiap personal seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini. 

Gambar. Karakteristik data perawat 

6. Edit perawat, digunakan untuk mengubah biodata yang dimiliki oleh perawat. Tampilan 

halaman tersebut seperti pada gambar dibawah ini: 
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Gambar. Karakteristik Edit data perawat 

7. Pengajuan mutasi, fitur yang digunakan untuk mengubah data mutasi yang dimiliki oleh 

perawat. Tampilan halaman tersebut seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik mutasi data perawat 

8. Program pengembangan, fitur yang digunakan untuk mengubah data pengembangan yang 

diikuti oleh setiap personal perawat. Tampilan halaman ini seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik program pengembangan data perawat 
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9. Asuhan keperawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data yang berkaitan dengan proses 

pengkajian keperawatan dari setiap pasien yang dirawat. Tampilan halaman dari fungsi 

pengkajian keperawatan tersebut adalah seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Pengkajian Perawatan 

10. Pengkajian perawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data kajian keperawatan dari 

setiap pasien yang terawat di rumah sakit. Tampilan dari halaman pengkajian keperawatan 

adalah seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Form Pengkajian Perawatan 

11. Didalam proses mengubah data pengkajian keperawatan terdapat beberapa menu dan sub 

menu yang harus dilengkapi sebagai bahan dasar pengumpulan informasi dari setiap individu 

pasien yang sedang dirawat. Tampilan halaman menu dan sub menu dari pengkajian 

keperawatan akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Form Data umum pasien 

12. Didalam diagnosa pasien terdapat beberapa sub menu yang difungsikan sebagai pendukung 

pengumpulan informasi dipengkajian keperawatan, beberapa sub-menu yang terdapat di 

diagnosa pasien seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini 
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Gambar. Pengkajian perawatan, menu diagnosa dan sub-menu 

13. Perawat penanggung jawab, fitur ini sama dengan fitur lainnya dipengkajian keperawatan 

berfungsi sebagai pengumpul informasi yang kemudian dilakukan analisa untuk menentukan 

keadaan dari pasiennya. 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 
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14. Status keperawatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, status keperawatan pasien dan sub-menu 

15. Status kesehatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 

16. Riwayat kesehatan keluarga 
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Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat kesehatan keluarga dan sub-menu 

17. Riwayat tumbuh kembang 

Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat tumbuh kembang dan sub-menu 

18. Status Fisiologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, status fisiologis dan sub-menu 
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19. Psikologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, psikologis dan sub-menu 

Modul Keuangan 

Modul Keuangan adalah salah satu modul untuk menghasilkan dan mendokumentasikan data dan 

laporan keuangan yang diintegrasikan dengan modul/unit lain dalam rumah sakit. Modul ini 

diharapkan akan memberikan informasi mengenai pendapatan rumah sakit. 

Pada bagian ini akan menampilkan informasi yang berhubungan dengan keuangan dan pendapatan 

yang dihasilkan oleh lingkunga internal rumah sakit. Beberapa laporan keuangan yang dihasilkan 

seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. General Ledger 

Gambar. Laporan hutang 
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Gambar. Laporan piutang 

Gambar. Total pendapatan bayar 
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Gambar. Total pendapatan Unit 

Modul Laporan 

Modul yang menghasilkan laporan-laporan untuk kepentingan internal dan eksternal (dinamis) yang 

dikeluarkan berdasarkan pilihan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Menghasilkan laporan-laporan untuk Eksternal 

2. Menghasilkan laporan-laporan untuk kebutuhan internal Rumah Sakit 

Tampilan didalam laporan yang dihasilkan dari SIRS Open Source ini adalah seprti pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar. RL 1 

Gambar. RL 2 
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Gambar. RL 3 

Penutup 

Demikian panduan, petunjuk dan gambaran penggunaan aplikasi simrs generik open source 

sekretariat direktorat jenderal bina upaya kesehatan (BUK). Semoga dengan adanya buku ini dapat 

memberikan gambaran modul dan fitur yang tersedia didalam SIRS Open Source. 
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PENDAHULUAN 

I. Pengenalan 

Rumah sakit dengan seluruh komponen atau bagian yang terintegrasi didalamnya merupakan salah 

satu infrastruktur pendukung kegiatan pembangunan pada bidang kesehatan di Indonesia. Rumah 

sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan setiap individu yang menyediakan rawat inap, rawat 

jalan dan instalasi gawat darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka 

panjang. Fokus proses bisnis (business process) dari suatu rumah sakit adalah pelayanan kesehatan. 

Kunci sukses pelaksanaan proses bisnis suatu rumah sakit adalah kualitas pelayanan kesehatan yang 

diberikan k e p a d a m a s y a r a k a t , sehingga segala aktivitas operasional di rumah sakit harus 

bertujuan untuk mendukung kunci sukses tersebut (kualitas pelayanan). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, menyatakan bahwa setiap 

rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan 

rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit, maka proses pelayanan 

kesehatan di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien, selain itu,dapat mewujudkan 

suatu tata kelola manajemen rumah sakit yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. 

II. Kebutuhan Sistem 

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Open Source BUK pada umumnya disediakan untuk diakses 

secara bersama menggunakan layanan internet. Sehingga hardware yang dibutuhkan disesuaikan 

dengan server atau komputer penyedia aplikasi untuk memberikan layanan tersebut. Skenario yang 

umum digunakan pada teknologi yaitu dapat dilakukan installasi disetiap lingkungan internal 

pelayanan rumah sakit. 

Jika proses installasi dilakukan pada lingkungan internal rumah sakit, maka beberapa kebutuhan 

spesifikasi minimal dari hardware dan software yang akan digunakan pada lingkungan internal antara 

lain: 
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1. Hardware 

Untuk menjalankan aplikasi SIRS Open Source, terdapat kebutuhan hardware minimal dan 

kebutuhan optional. Kebutuhan minimal merupakan kebutuhan spesifikasi yang jika tidak 

terpenuhi akan menghambat berjalannya SIRS Open Source. Sedangkan kebutuhan optional 

merupakan kebutuhan spesifikasi yang mendukung optimalisasi dari performansi SIRS Open 

Source. 

Kebutuhan minimal spesifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. PC dengan Processor intel Pentium Dual Core @2.16Ghz; 

b. Memory 1Gb; 

c. Harddisk 80 Gb; 

d. Monitor dengan resolusi minimal 800 x 600. 

Kebutuhan optional spesisifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. USB Slot; 

b. CD/DVD RW; 

c. Modem Internet; 

d. LAN Cabling 

e. HUB / Switch 

2. Software 

Beberapa software minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi internal SIRS Open 

Source ini adalah: 

a. Apache Server 1.7.4 ; 

b. Database, MySQL DB . 5.5.8; 

III. Arsitektur SIRS Open Source BUK 

Alur dari pelayanan rumah sakit yang dikembangkan SIRS Open Source ini adalah seperti yang 

tergambar dibawah ini: 
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Kasi 
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Apotik 

Dengan memanfaatkan teknologi jaringan dan komunikasi data, SIRS Open Source BUK dapat 

beroperasi dalam suatu lingkup jaringan komputer yang mengintegrasikan keseluruhan bagian 

dilingkungan rumah sakit. Teknologi ini memungkinkan banyak pemakai mengakses sistem secara 

bersama- sama dari bagian dan lokasi yang berbeda-beda. 
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Gambar.Arsitektur SistemInformasidalamJaringan KomputerMulti-tired 

Berdasarkan teknologi arsitektur diatas setiap pengguna hanya memerlukan koneksi internet atau 
jaringan komputer untuk dapat mengakses sistem informasi layanan ini.Berikut struktur sederhana 
dari penggunaan SIRS Open Source BUK ditunjukkan pada gambar 2 berikut: 

Gambar.ContohStrukturSederhana daripemanfaatan SIRS Open Source BUK 

IV. Arsitektur Data 

Beberapa fitur yang terdapat pada SIMRS Open Source direktorat jenderal bina upaya 

kesehatan,sebagai berikut: 
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Modul Registrasi Pasien 

Modul registrasi pasien berfungsi untuk menangani masalah pendaftaran pasien, baik rawat jalan 

maupun rawat inap, pendaftaran pasien dapat pula dilakukan melalui telepon dan atau datang 

langsung. Secara garis besar didalam modul ini terdapat beberapa fitur diantaranya adalah: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Melakukan registrasi pasien; 

Mendaftar pasien baru; 

Mencetak kartu pasien 

Melihat biodata pasien; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemulangan pasien discharge; 

Langkah-langkah pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengakses halaman utama dari SIRS Open Source BUK (halaman login) untuk menentukan 

hak akses selanjutnya. Didalam hal ini hak akses yang akan digunakan adalah pendaftaran. 

Gambar. Halaman login 

2. Setelah login berhasil dilakukan, maka tampilan selanjutnya adalah menu keseluruhan pada 

bagian pendaftaran. Fitur setelah login berhasil akan ditampilkan proses pendaftaran pasien 

lama atau baru. 
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Gambar. Halaman setelah login pada pendaftaran 

3. Tampilan didalam halaman setelah login, selain pendaftaran pasien ke tempat pelayanan di 

rumah sakit terdapat pula pendaftaran untuk pasien baru dalam rangka membuat simpanan 

data baru didalam sistem SIRS Open Source. 

Gambar. Pendaftaran data pasien baru kedalam database 

4. Pendaftaran pasien ke layanan yang tersedia di rumah sakit dan memasukkan baru data 

pasien, secara otomatis juga akan menghasilkan cetak kartu pasien berobat. Tampilannya 

seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 

8 



Gambar. Mencetak kartu pasien 

5. Melihat data pasien dengan cara memilih menu list data pasien pada halaman utama 

pendaftaran pasien. Tampilan didalam melihat daftar pasien seperti berikut: 

Gambar. Daftar data pasien 

6. Melalui menu list kunjungan pasien, sistem akan menampilkan informasi yang berkaitan 

dengan data kunjungan pasien pada hari dan jam tertentu. Tampilan dari gambaran tersebut 

akan terlihat seperti: 

Gambar. List kunjungan pasien 

9 



7. Rekap kunjungan pasien, akan menampilkan informasi rekapan terhadap jumlah aktifitas 

yang dilakukan oleh setiap pasien. Tampilan didalam rekap kunjungan pasien seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Rekap kunjungan pasien 

Modul Rawat Inap 

Modul rawat inap berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat inap dari pasien masuk 

sampai keluar dari rawat inap dengan segala kondisi. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Terhubung dengan modul pendaftaran; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan kepegawaian (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemindahan pasien / transfer; 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengakses modul ini dapat menggunakan hak akeses login ke Unit Rawat Inap dengan 

mengisi username dan password; 
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Gambar. Halaman login 

2. Setelah login maka menu-menu yang kan tampil didalam modul rawat inap, akan terlihat seperti 

berikut: 

Gambar. Menu rawat inap 

3. Dibawah ini merupakan list pasien rawat inap yang telah terdaftar. Selanjutnya untuk 

melakukan pemeriksaan pada pasien rawat inap dapat dipilih berdasarkan nomor rekam 

mediknya. 

Gambar. List data pasien rawat inap 
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4. Setelah dipilih nomor rekam medis pasien, maka akan tampil halaman rawat inap berupa 

identitas pasien dan form-form rawat inap. 

Gambar. Identitas tindak lanjut pasien rawat inap 

5. Selain list data pasien terhadap tindakan yang diberikan, terdapat pula fitur untuk list 

pembayaran, tampilan tersebut akan terlihat seperti: 

Gambar. List cara pembayaran pasien rawat inap 

6. Jasa dan tindakan rumah sakit, memberikan fasilitas dalam pemilihan cara bayar yang akan 

dilakukan oleh seorang pasien rumah sakit. 

12 



Gambar. Jasa dan tindakan rumah sakit 

7. Permintaan makan pasien, memberikan fasilitas untuk menyimpan dan menampilkan informasi 

yang terkait dengan makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap pasien tersebut. Tampilannya 

adalah seperti berikut: 

Gambar. Permintaan makan pasien 

8. Pemberian makanan detail pasien, memiliki fasilitas untuk memasukkan data tentang makanan 

yang harus dikonsumsi oleh pasien berupa data detail dan lengkap. Tampilan tersebut akan 

seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Pemberian makan detail pasien 

9. Pemakaian ruangan, memiliki fungsi untuk menampilkan penggunaan ruangan didalam rumah 

sakit. Berisi informasi fasilitas terisi atau kosong dari setiap kamar dan tempat tidur di 

lingkungan internal 

Gambar. Pemakaian ruangan 

10. Laporan harian rawat jalan, memiliki fasilitas untuk menampilkan informasi yang terkait dengan 

pasien di rawat inap dalam jangka waktu sehari. Tampilannya jika terpilih didalam jangka waktu 

tertentu adalah seperti berikut: 
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Gambar. Laporan harian 

11. Laporan keluar harian pasien, memiliki fasilitas untuk memberikan informasi terhadap pasien 

yang keluar dalam jangka waktu sehari dari pelayanan rawat inap. Tampilannya akan terlihat 

seperti: 

Gambar. Laporan pasien keluar harian 

12. Farmasi dan logistik, memiliki fungsi untuk menghasilkan informasi yang terkait dengan 

penerimaan dan pengeluaran obat dan logistik dari dan ke dalam lingkungan rumah sakit. Menu 

yang terdapat didalam fungsi ini terdapat beragam seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. Farmasi dan logistik 

13. Master, fungsi ini didalam halaman rawat inap adalah sebagai fasilitas menambah dan 

mengurangi data penyakit yang didefinisikan untuk kemudahan pengisian rekam medis disetiap 

pasien. Tampilan dari master ICD akan terlihat seperti: 

Gambar. ICD 

Modul Rawat Jalan 

Modul rawat jalan berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat jalan mulai dari kunjungan 

pasien ke poliklinik yang dituju sampai dengan pasien selesai dilayani. Fungsi-fungsi minimal yang 

tersedia pada sub sistem ini: 
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a. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

b. Mengelola aktifitas pasien selama dipoliklinik; 

c. Menampilkan history pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

Gambar. List pasien rawat jalan 

2. Setelah list pasien rawat jalan dipilih tombol proses maka akan menampilkan halaman baru 

yang berisi tampilan form diagnosa tindakan. Tampilan form tersebut akan seperti gambar 

dibawah ini: 

Gambar. Form diagnosa tindakan 
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Modul Rawat Darurat 

Modul Rawat darurat berfungsi untuk memudahkan merekam kunjungan pasien rawat darurat, 

tindakan rawat darurat serta diagnosis rawat darurat. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

2. Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

3. Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

4. Mengelola pemulangan pasien discharge; 

5. Menampilkan History pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List daftar pasien, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar pasien UGD yang terdaftar 

didalam sistem. 

Gambar. Daftar pasien UGD 

2. Setelah mengklik nomr pasien makan akan masuk ke tampilan pemeriksaan poli. Di dalam form 

data rekam medik ini terdapat sub menu / tab menu berupa : Diagnosa dan terapi, resep, 

pengantar rontgen, pengantar lab, pasien keluar/masuk, dan order kamar operasi. 
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3. Pada bagian tab diagnosa dan terapi terdapat form untuk menginput data diagnosa dan terapi. 

Isi data berdasarkan hasil diagnosa dan terapi lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil 

input form. 
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4. Pada bagian tab resep terdapat form untuk menginput data resep. Isi data berdasarkan hasil 

racikan resep lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Resep UGD 

5. Pada bagian tab Pengantar Rontgen terdapat form untuk menginput data Pengantar Rontgen. Isi 

data berdasarkan hasil Permintaan Rontgen lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil 

input form. 
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Gambar. Rontgen UGD 

6. Pada bagian tab Pengantar Lab terdapat form untuk menginput data Pengantar Lab. Isi data 

berdasarkan pilihan lab lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Pengantar keterangan layanan kesehatan UGD 
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7. Pada bagian tab pasien keluar pasuk, Pasien terdapat form untuk menginput data Keluar Masuk 

Pasien. Klik tombol masuk untuk menghitung awal jam masuk pasien ke poli tersebut. Lalu klik 

tombol keluar beserta status keluar untuk keluar pasien. 

Gambar. Pasien keluar dan masuk UGD 

8. Pada bagian tab Hasil UGD terdapat form untuk menginput hasil UGD. Isi data berdasarkan tab 

Hasil UGD lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. Selanjutnya pada menu 

diatas terdapat menu sensus yang berisikan data sensus laporan harian UGD. 

Gambar. Informasi hasil UGD 
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9. Pengeluaran barang. Menu ini adalah menu permintaan dan pengeluaran barang berupa alat 

kesehatan, obat, alat-alat kantor dsb. Detil lebih jelas nya pada menu ini dapat dilihat lebih 

lanjut pada modul gudang, farmasi dan umum. 

Gambar. Pengeluaran barang UGD 

Modul Rekam Medik 

Modul rekam medik diharapkan akan memudahkan dan merapikan pembuatan data rekam medis 

pasien serta menggunakan standar kodefikasi yang berlaku, sehingga mudah untuk dicari dan 

digunakan kembali, serta memudahkan pembuatan laporan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal 

yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Terhubung dengan seluruh sistem yang terdapat pada front office; 

2. Dapat menyajikan semua data/ informasi klinis pasien yang tersimpan dalam repositori data; 

3. Dapat digunakan untuk mengelola catatan medis di setiap workstation poliklinik,ruang 

perawatan, dan manajemen direktorat pelayanan; 

4. Dapat digunakan oleh petugas medis berikutnya (dokter dan perawat) untuk melihat rekam 

EMR mencakup catatan keperawatan dan catatan medis lainnya. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian rekam medis. 

2. Setelah melakukan login maka akan muncul beberapa menu utama didalam halaman rekam 

medis, tampilan menu tersebut akan terlihat seperti: 
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Gambar. Menu halaman rekam medis 

3. Tracer, fungsi yang digunakan untuk melihat daftar kunjungan pasien dan mencetak tracer 

berdasarkan poly tujuan, kunjungan pasien baru/pasien lama, shift I/II/III atau mencetak tracer 

ke printer untuk selanjutnya ditempel di rak penyimpanan berkas rekam medik. Didalam daftar 

tracer terdapat informasi pengirim, penerima dan status. Maksud dari kolom kolom ini adalah 

memberitahukan kepada user bahwa berkas rekam medik tersebut dikirim oleh petugas rekam 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

4. Medik dan diterima di poly tujuan oleh petugas yang menerima berkas rekam medik tersebut. 

Adapun kolom status adalah keterangan yang menyatakan bahwa berkas rekam medik yang 

dikirim adalah berkas rekam medik yang lengkap atau sementara. 
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5. Untuk mengisi informasi pengirim dan status rekam medik, anda dapat mengklik nomr yang 

terdaftar dalam list tersebut, selanjutnya anda akan melihat tampilan seperti dibawah ini. 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

6. Laporan rekam medic, fungsi ini terdiri dari kumpulan laporan internal masing masing unit 

layanan yang ada di rumah sakit, seperti : sensus harian rawat jalan, sensus harian rawat inap, 

sensus UGD, laporan harian kamar operasi, laporan harian perinatologi, laporan harian rawat 

inap, laporan harian kamar bersalin, sensus farmasi, sensul laboratorium, sensus layanan, 

sensus kamar bersalin. 

7. Sensus harian rawat jalan, fungsi ini digunakan untuk melihat menu sensus harian rawat jalan. 

Adapun informasi yang ditampilkan pada laporan sensus harian rawat jalan adalah nomr, nama 

pasien, jenis kelamin, umur, kecamatan, kota, diagnosa, tindakan, cara bayar, status keluar, 

status pengunjung baru/lama, kunjungan baru/lama, kasus baru/lama dan icd x. 
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8. Sensus Harian Rawat Inap, fungsi ini digunakan untuk melihat sensus harian rawat inap. Adapun 

informasi yang ditampilkan pada sensus harian rawat inap adalah ruang rawat, tempat tidur 

yang tersedia, sisa awal, jumlah masuk, jumlah pindahan, jumlah dipindahkan, jumlah pasien 

keluar hidup, jumlah pasien keluar meninggal, jumlah dirawat, lama dirawat, 

9. Sensus Harian VK 

10. Laporan Harian Kamar Bersalin 
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11. Sensus Farmasi 

12. Laporan Harian Perinatologi 

13. Laporan Harian Rawat Inap 

14. Sensus LAB 
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15. Laporan Harian UGD 

16. Laporan Harian Kamar Operasi 

Modul Laboratorium 

Modul laboratorium mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian laboratoium seperti 

pendaftaran laboratorium, pembayaran, pembatalan transaksi, dan entry hasil pemeriksaan 

laboratorium. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Tehubung dengan sub sistem pendaftaran; 

2. Pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium; 

3. Terhubung dengan modul billing; 
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karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian laboratorium. 

2. Setelah melakukan login maka tampilan utama dari halaman laboratorium akan terlihat seperti 

gambar dibawah ini, beserta menu-menu yang terdapat dihalaman tersebut. 

Gambar. Halaman utama laboratorium 

3. Menu List Order Lab, menu list order lab berfungsi untuk menampilkan form permintaan 
   pemeriksaan lab untuk seorang pasien kepada unit laboratorium, kemudian user laboratorium 
   melakukan pengidentifikasian pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan order lab. 
   Ketika dipilih menu list order lab maka akan muncul halaman list order lab di bawah ini. 

Gambar Daftar order lab dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit antara 

lain data dokter yang melakukan permintaan, unit, serta data pasien. Untuk melihat detail 
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permintaan pemeriksaan atau menginput hasil pemeriksaan laboratorium klik salah satu item 

permintaan pada kolom nomor rekam medis. 

Gambar. Daftar order lab dari unit 

5. Pada halaman input pemeriksaan terdapat informasi mengenai idenstitas pasien, dokter 

pengirim, poly, serta tanggal registrasi. Untuk memulai pemeriksaan isilah inputan jam mulai 

dengan cara menekan tombol sekarang yang berada di sebelah kanan isian jam mulai. Pada 

tab hasil pemeriksaan terdapat daftar pemeriksaan apa saja yng diminta berdasarkan order 

pemeriksaan lab, apabila ada item pemeriksaan yang perlu ditambah user laboratorium 

tinggal menekan tombol add. 

6. Selanjutnya akan muncul form item-item pemeriksaan. Klik cekbox pada item-item yang 

akan ditambahkan kemudian tekan tombol simpan yang ada pada form add pemeriksaan. 

Setelah dilakukan penyimpanan maka detail dari item-item pemeriksaan akan bertambah 

sesuai dengan yang dipilih pada form add pemeriksaan. 
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Gambar. Penambahan item pemeriksaan lab 

Gambar. Daftar item pemeriksaan yang telah ditambahkan 
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7. Langkah selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan item-item pemeriksaan, hasil pemeriksaan 

di input pada form hasil pemeriksaan. Data yang harus di input pada form hasil pemeriksaan 

adalah kolom hasil dan keterangan. Sedangkan untuk kolom nilai normal hanya untuk 

menampilkan data nilai normal yang ada di master laboratorium. Apabila semua item telah 

diinputkan hasil pemeriksaanya selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpa hasil. 

8. Menu Laporan Hasil Lab 

Gambar. Laporan hasil lab 

9. Halaman ini menampilkan data-data pasien yang pemeriksaan laboratoriumnya telah dilkukan 

dan telah disimpan ke aplikasi. Halaman ini sebagai histori pemeriksaan laboratorium. Pada 

daftar hasil lab untuk menampilkan detail dari pemeriksaan tinggal menklik item pada daftar di 

kolom nomor rekam medis.. 
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Gambar. Detail hasil lab 

Modul Farmasi dan Apotek 

Modul Farmasi dan Apotik mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian Farmasi dan Apotik. 

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Layanan Racikan; 

2. Resep rawat inap; 

3. Keterhubungan dengan billing system. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login terlebih dahulu dengan mengikuti hak akses yang telah diberikan untuk 

melihat halaman utama dari farmasi dan apotek 

2. Halaman utama, fungsinya adalah untuk menampilkan keseluruhan menu yang terdapat pada 

fungsional farmasi dan apotek. Tampilannya akan terlihat seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Halaman awal modul gudang farmasi 

3. Menu Permintaan Barang, berfungsi untuk menampilkan form permintaan barang, kemudian 
   user gudang farmasi melakukan persetujuan mengenai jumlah barang yang diminta. Ketika 
   dipilih menu permintaan barang maka akan muncul halaman list permintaan barang dari unit. 

Gambar. Daftar permintaan dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan barang dari unit antara lain data pegawai 

yang melakukan permintaan, unit, dan tanggal. Untuk melihat detail permintaan barang klik 

salah satu item permintaan pada kolom NIP. 

Gambar 5. Detail permintaan dari unit 

5. Setelah salah satu item diklik maka akan muncul halaman detail dari permintaan barang antara 

jenis item barang, jumlah, jumlah stok di unit yang melakukan permintaan. Pada halaman ini 

user gudang dapat melakukan persetujuan untuk barang yang diminta dengan mengisi jumlah 
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disetujui apabila jumlah yang disetujui berbeda dengan jumlah yang diminta. Apabila jumlah 

yang disetujui sama dengan jumlah yang diminta maka jumlah disetujui boleh diisi atau 

dikosongkan. Klik pilihan setujui pada option apabila permintaan barang disetujui dan klik 

pilihan tidak disetujui apabila permintaan barang tidak disetujui. 

Gambar. Detail permintaan dari unit 

6. Setelah diklik setujui makan informasi pada item barang yang diminta akan berubah seperti 

yang diatas. Apabila setiap item telah diambil keputusan disetujui atau tidak disetujui maka 

tekan tombol simpan. Apabila proses simpan berhasil maka akan muncul pesan simpan data 

berhasil. 

7. Penerimaan Barang, fungsi ini digunakan untuk menampilkan form pengisian data penerimaan 
barang oleh gudang farmasi dari pihak luar rumah sakit. 
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Gambar. Form penerimaan barang 

8. Pada form penerimaan barang diatas terdapat item – item isian yang harus diisi antara lain isian 

jenis penerimaan, group barang, item barang, dan jumlah barang. Untuk isian terima dari dan 

keterangan apabila tidak ada isi saja dengan karakter “-”, untuk isian jenis item barang yang 

diterima pilih group barang kemudian lakukan pencarian berdasarkan nama barang dengan cara 

mengetik karakter awal dari nama barang pada isian nama barang. Maka akan muncul popup 

yang menampilkan nama – nama barang, serta untuk memilihnya klik salah satu item yang ada 

pada popup. 
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Gambar. Autocompleate pencarian nama barang 

Apabila semua isian telah lengkap kemudian tekan tombol add. Maka dibawah form 

penerimaan barang akan muncul daftar item – item dari penerimaan barang. Apabila terdapat 

kekeliruan dalam mengisi item penerimaan barang klik hapus pada kolom pilhan. 

Gambar. Daftar detail penerimaan 

Setelah semua item barang telah dimasukan, untuk menyimpannya dengan cara menekan 

tombol simpan. 
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9. Menu Master Barang 

Gambar. Table master barang 

10. Halaman master barang digunakan untuk mengelola data master barang. Pada table master ini 

terdapat informasi detail mengenai barang antara lain kode, no batch, nama barang, tgl 

kadaluarsa, stok, satuan, dan harga. Pada halaman ini terdapat pilihan – pilihan yang dapat 

digunakan untuk menambah informasi item barang. Pada table terdapat kolom hide yang 

berfungsi untuk menyembunyikan item barang yang dipilih saat dipindahkan ke file excel pada 

halaman laporan. Pada table pula terdapat kolom option yang terdiri dari tiga fungsi antara lain: 

11. Pilihan add digunakan untuk menampilkan form add barang. Untuk menambahkan data barang 

baru atau barang yang belum ada di master dengan cara mengisi semua isian yang ada pada 

form barang. Kemudian apabila telah terisi semua tekan tombol simpan. 
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Gambar. Form add barang 

12. Pilihan edit digunakan untuk menampilkan form edit barang yang berfungsi untuk mengubah 

data item barang seperti no batch, nama barang, tanggal kadaluarsa, group, satuan dan harga. 

Cara mengubahnya cukup dengan mengganti isian yang ada pada form dan simpan. Pada form 

edit juga terdapat isian yang terdiri dari daftar unit – unit, isian ini digunakan untuk 

menunjukkan bahwa item barang yang diedit ini digunakan d unit mana saja. Cara mengisinya 

pilih unit mana saja yang menggunakan item barang tersebut kemudian tekan tombol simpan. 
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13. Pilihan del digunakan untuk melakukan penghapusan pada salah satu item barang dengan cara 

menekan pilihan del pada item barang yang dipilih kemudian pilik ok pada konfirmasi 

penghapusan. 

Gambar. Form delete barang 

Pada halaman ini juga terdapat form pencarian data barang berdasarkan group barang, nama 

barang, dan tanggal kadaluarsa. Pilih salah group barang apabila hanya data yang sesuai dengan 

group yang ditampilkan. Masukan nama barang apabila data yang ditampilkan hanya yang 

mengandung nama barang yang dicari. 

Sedangkan pilihan ditampilkan hanya apabila data yang ditampilkan hanya yang mempunya 

data kadaluarsa yang terdapat dalam pilihan antara lain 3 bulan sebelum kadaluarsa, 6 bulan 

sebelum kadaluarsa dan satu lagi yang telah melewati tanggal kadaluarsa. 

Gambar. Form filter master barang 
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14. Menu Laporan 

Pada menu laporan terdapat beberapa item laporan yang berhubungan dengan informasi 

penerimaan dan pemgeluaran barang antara lain 

- Laporan Harian 

Pada laporan harian ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tanggal yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. 

Gambar. Form filter laporan harian 

Gambar. Laporan harian group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 
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Gambar. Laporan harian group Bahan Radiologi 

Gambar. Laporan harian group Regeansia 

- Laporan Bulanan 

Pada laporan bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada bulan itu. 

Gambar. Form filter laporan bulanan 
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Gambar. Laporan bulanan group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 

Gambar. Laporan bulanan group Bahan Radiologi 
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Gambar. Laporan bulanan group Gas 

Gambar. Laporan bulanan group Reageansia 

- Rekap Bulanan 

Pada rekap bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan, bulan penerimaan, dan pengeluaran 

barang setiap bulan. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan 

meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap bulanan 

Gambar. Rekap bulanan 

- Rekap Triwulan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang setiap triwulan. 

Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap triwulan 

Gambar. rekap triwulan 

- Rekap Tahunan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang pada tahun 

tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak 

ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap tahunan 

Gambar. Form filter rekap tahunan 

- Laporan Stok Unit 

Pada laporan stok ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan dan unit yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini 

detail penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan barang perminggu dan pengeluaran 

barang perhari pada bulan tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada di master 

yang di gunakan di unit itu saja ditampilkan meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter laporan stok unit 

Gambar. Laporan stok unit 

15. Pada setiap laporan yang ada pada modul farmasi terdapat pilihan yaitu export ke Ms Excel yang 

terdapat di bawah pada setiap laporan. 

Gambar. Tombol export ke Ms Excel 
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16. Klik tombol export unutk melakukan export data ke Ms Excel maka akan muncul pilihan open 

dan save. Pilih open atau save maka data akan dipindahkan ke dalam bentuk Ms Excel kemudian 

data tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan laporan. 

Gambar. Pilihan membuka file export 

Gambar 35. Hasil export ke Ms Excel 
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17. Menu Histori Permintaan Barang, Laporan ini berisi informasi riwayat permintaan barang dari 
    unit yang telah diproses oleh pihak gudang farmasi berdasarkan tanggal yang dipilih. 

Gambar. Daftar histori permintaan barang dari unit 

18. Pilih salah satu item yang ada pada List kemudian klik item tersebut pada kolom nip maka akan 

muncul detail permintaan. 

Gambar. Detail histori permintaan barang dari unit 

Modul Keperawatan 

Modul untuk mengelola aktifitas keperawatan 

minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Asuhan keperawatan; 

2. Pelayanan Keperawatan. 

yaitu data asuhan keperawatan. Fungsi-fungsi 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 
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1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

2. Setelah hak akses benar, maka halaman yang akan dituju adalah halaman utama dari 

keperawatan. Tampilannya akan terlihat seperti: 

Gambar. Halaman utama keperawatan 

3. Fokus pada modul keperawatan adalah (1) data perawat, (2) asuhan keperawatan, (3) 

manajemen pelayanan keperawatan. 

Gambar. Fokus pelayanan keperawatan 

4. List data perawat, akan menampilkan keseluruhan data perawat yang terdaftar didalam internal 

rumah sakit. Tampilannya seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. List data perawat 

5. Pada data setiap perwat terdapat karakteristik yang dimiliki oleh perawat dan dapat diubah 

sesuai dengan perubahan data yang berlaku. Karakteristik setiap personal seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini. 

Gambar. Karakteristik data perawat 

6. Edit perawat, digunakan untuk mengubah biodata yang dimiliki oleh perawat. Tampilan 

halaman tersebut seperti pada gambar dibawah ini: 
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Gambar. Karakteristik Edit data perawat 

7. Pengajuan mutasi, fitur yang digunakan untuk mengubah data mutasi yang dimiliki oleh 

perawat. Tampilan halaman tersebut seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik mutasi data perawat 

8. Program pengembangan, fitur yang digunakan untuk mengubah data pengembangan yang 

diikuti oleh setiap personal perawat. Tampilan halaman ini seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik program pengembangan data perawat 
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9. Asuhan keperawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data yang berkaitan dengan proses 

pengkajian keperawatan dari setiap pasien yang dirawat. Tampilan halaman dari fungsi 

pengkajian keperawatan tersebut adalah seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Pengkajian Perawatan 

10. Pengkajian perawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data kajian keperawatan dari 

setiap pasien yang terawat di rumah sakit. Tampilan dari halaman pengkajian keperawatan 

adalah seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Form Pengkajian Perawatan 

11. Didalam proses mengubah data pengkajian keperawatan terdapat beberapa menu dan sub 

menu yang harus dilengkapi sebagai bahan dasar pengumpulan informasi dari setiap individu 

pasien yang sedang dirawat. Tampilan halaman menu dan sub menu dari pengkajian 

keperawatan akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Form Data umum pasien 

12. Didalam diagnosa pasien terdapat beberapa sub menu yang difungsikan sebagai pendukung 

pengumpulan informasi dipengkajian keperawatan, beberapa sub-menu yang terdapat di 

diagnosa pasien seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini 
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Gambar. Pengkajian perawatan, menu diagnosa dan sub-menu 

13. Perawat penanggung jawab, fitur ini sama dengan fitur lainnya dipengkajian keperawatan 

berfungsi sebagai pengumpul informasi yang kemudian dilakukan analisa untuk menentukan 

keadaan dari pasiennya. 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 
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14. Status keperawatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, status keperawatan pasien dan sub-menu 

15. Status kesehatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 

16. Riwayat kesehatan keluarga 
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Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat kesehatan keluarga dan sub-menu 

17. Riwayat tumbuh kembang 

Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat tumbuh kembang dan sub-menu 

18. Status Fisiologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, status fisiologis dan sub-menu 

60 



19. Psikologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, psikologis dan sub-menu 

Modul Keuangan 

Modul Keuangan adalah salah satu modul untuk menghasilkan dan mendokumentasikan data dan 

laporan keuangan yang diintegrasikan dengan modul/unit lain dalam rumah sakit. Modul ini 

diharapkan akan memberikan informasi mengenai pendapatan rumah sakit. 

Pada bagian ini akan menampilkan informasi yang berhubungan dengan keuangan dan pendapatan 

yang dihasilkan oleh lingkunga internal rumah sakit. Beberapa laporan keuangan yang dihasilkan 

seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. General Ledger 

Gambar. Laporan hutang 
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Gambar. Laporan piutang 

Gambar. Total pendapatan bayar 
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Gambar. Total pendapatan Unit 

Modul Laporan 

Modul yang menghasilkan laporan-laporan untuk kepentingan internal dan eksternal (dinamis) yang 

dikeluarkan berdasarkan pilihan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Menghasilkan laporan-laporan untuk Eksternal 

2. Menghasilkan laporan-laporan untuk kebutuhan internal Rumah Sakit 

Tampilan didalam laporan yang dihasilkan dari SIRS Open Source ini adalah seprti pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar. RL 1 

Gambar. RL 2 

65 



 

Gambar. RL 3 

Penutup 

Demikian panduan, petunjuk dan gambaran penggunaan aplikasi simrs generik open source 

sekretariat direktorat jenderal bina upaya kesehatan (BUK). Semoga dengan adanya buku ini dapat 

memberikan gambaran modul dan fitur yang tersedia didalam SIRS Open Source. 
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1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah:
1. Device Smartphone Touchscreen
2. Portable Printer

2. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah:
1. Device Android dengan OS Minimal 5.0 Lollipop

3. Sumber Daya Manusia

1. Admin - Sebagai owner atau Super User Aplikasi
a) Bisa Menggunakan semua Feature yang tersedia

2. Kasir - Sebagai Pengguna Limited
a) Tidak bisa tambah pengguna
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Setelaj anda terdaftar di ekosistem POS MTI21, Anda akan mendapatkan
username dan password yang di gunakan untuk masuk ke aplikasi POS
MTI21.

Cara masuk ke aplikasi.
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pada halaman Login Silahkan masukkan Username dan Password yang

sudah anda dapatkan
3. Anda akan masuk ke halaman utama aplikasi.
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Anda dapat membuat kategori menu di toko, dengan feature kategori menu
anda dapat mengelompokkan item menu di toko sehingga memudahkan anda
untuk mencari menu pada saat menerima pesananan di tempat.

Cara membuat menu di toko.
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu tiga titik di pojok kanan
3. Pada menu tools pilih Menu
4. Tekan tombol tambah kategori
5. Tulis nama kategori yang anda inginkan
6. Jika sudah tekan toombol Simpan
7. Membuat kategori menu selesai
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Setelah anda membuat kategori menu di toko, anda dapat menambahkan
menu sesuai dengan kategori yang sudah dibuat.

Cara Membuat Menu di Toko
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu tiga titik di pojok kanan
3. Pada menu tools pilih Menu
4. Pilih kategori yang ingin di tambah menu
5. Masukkan Foto Menu, Nama dan harga menu
6. Jika sudah selesai tekan tombol simpan
7. Anda juga bisa mengurutkan posisi menu dengan menekan Urutkan
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Apabila menu sudah di tambahkan, anda dapat mulai menerima pesanan di
toko.

Cara menerima pesanan di toko
1. Buka Aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu yang ingin di pesan konsumen anda, lalu tekan tombol Lanjut
3. Tekan Simpan untuk menyimpan pesanan, atau
4. Tekan tombol Pembayaran, untuk melanjutkan
5. Pilih metode pembayaran, lalu Konfirmasi
6. Jika sudah tekan tombol Tagih
7. Selamat, pembayaran berhasil.
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Cara Mengecek laporan transaksi

 Buka menu Control, Klik menu Laporan
 Silahkan di pilih jenis laporan yang di butuhkan
 Lalu Pilih Peridode yang diinginkan
 Laporan akan muncul, dan anda bisa print laporan yang ada.
 Anda bisa memilih periode laporan transaksi
 Ada 3 jenis laporan yang tersedia
 Laporan Ringkasan - melihat secara total transaksi penjualan
 Laporan Penjualan - melihat total transaksi penjualan
 Laporan Item(s) yang terjual - melihat total menu yang laku
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Anda juga bisa melihat profil pengguna yang sedang aktif saat ini, dan anda
bisa mengganti password untuk login ke aplikasi.

Cara melihat profil pengguna
1. Pada meno Tools, pilih menu Akun
2. Lalu akan tampil menu akun
3. Untuk mengganti password silahkan
4. masukkan password saat ini, paswword baru
5. Masukkan ulang paswword baru
6. Lalu jika selesai tekan tombol Simpan
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Anda juga dapat menambah pengguna atau kasir untuk operasional toko
anda.

Cara menambah pengguna kasir.

Cara melihat profil pengguna
1. Pada meno Tools, pilih menu Akun
2. Lalu akan tampil menu akun
3. Pilih Tab pengguna, akan tampil list pengguna yang terdaftar
4. Pada menu tambah pengguna masukkan nama lenggkap pengguna, posisi,
email dan Nomor HP, Serta Password untuk masuk ke aplikasi.
5. Jika sudah silahkan klik Simpan
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PENDAHULUAN 

I. Pengenalan 

Rumah sakit dengan seluruh komponen atau bagian yang terintegrasi didalamnya merupakan salah 

satu infrastruktur pendukung kegiatan pembangunan pada bidang kesehatan di Indonesia. Rumah 

sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan setiap individu yang menyediakan rawat inap, rawat 

jalan dan instalasi gawat darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka 

panjang. Fokus proses bisnis (business process) dari suatu rumah sakit adalah pelayanan kesehatan. 

Kunci sukses pelaksanaan proses bisnis suatu rumah sakit adalah kualitas pelayanan kesehatan yang 

diberikan k e p a d a m a s y a r a k a t , sehingga segala aktivitas operasional di rumah sakit harus 

bertujuan untuk mendukung kunci sukses tersebut (kualitas pelayanan). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, menyatakan bahwa setiap 

rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan 

rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit, maka proses pelayanan 

kesehatan di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien, selain itu,dapat mewujudkan 

suatu tata kelola manajemen rumah sakit yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. 

II. Kebutuhan Sistem 

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Open Source BUK pada umumnya disediakan untuk diakses 

secara bersama menggunakan layanan internet. Sehingga hardware yang dibutuhkan disesuaikan 

dengan server atau komputer penyedia aplikasi untuk memberikan layanan tersebut. Skenario yang 

umum digunakan pada teknologi yaitu dapat dilakukan installasi disetiap lingkungan internal 

pelayanan rumah sakit. 

Jika proses installasi dilakukan pada lingkungan internal rumah sakit, maka beberapa kebutuhan 

spesifikasi minimal dari hardware dan software yang akan digunakan pada lingkungan internal antara 

lain: 
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1. Hardware 

Untuk menjalankan aplikasi SIRS Open Source, terdapat kebutuhan hardware minimal dan 

kebutuhan optional. Kebutuhan minimal merupakan kebutuhan spesifikasi yang jika tidak 

terpenuhi akan menghambat berjalannya SIRS Open Source. Sedangkan kebutuhan optional 

merupakan kebutuhan spesifikasi yang mendukung optimalisasi dari performansi SIRS Open 

Source. 

Kebutuhan minimal spesifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. PC dengan Processor intel Pentium Dual Core @2.16Ghz; 

b. Memory 1Gb; 

c. Harddisk 80 Gb; 

d. Monitor dengan resolusi minimal 800 x 600. 

Kebutuhan optional spesisifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. USB Slot; 

b. CD/DVD RW; 

c. Modem Internet; 

d. LAN Cabling 

e. HUB / Switch 

2. Software 

Beberapa software minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi internal SIRS Open 

Source ini adalah: 

a. Apache Server 1.7.4 ; 

b. Database, MySQL DB . 5.5.8; 

III. Arsitektur SIRS Open Source BUK 

Alur dari pelayanan rumah sakit yang dikembangkan SIRS Open Source ini adalah seperti yang 

tergambar dibawah ini: 
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Pasien 
Kasi 
r 

Reg RJ 

Po 
li 

Reg RI 

Rawat 
Inap 

Penunjang Medis 

Apotik 

Dengan memanfaatkan teknologi jaringan dan komunikasi data, SIRS Open Source BUK dapat 

beroperasi dalam suatu lingkup jaringan komputer yang mengintegrasikan keseluruhan bagian 

dilingkungan rumah sakit. Teknologi ini memungkinkan banyak pemakai mengakses sistem secara 

bersama- sama dari bagian dan lokasi yang berbeda-beda. 

5 



Gambar.Arsitektur SistemInformasidalamJaringan KomputerMulti-tired 

Berdasarkan teknologi arsitektur diatas setiap pengguna hanya memerlukan koneksi internet atau 
jaringan komputer untuk dapat mengakses sistem informasi layanan ini.Berikut struktur sederhana 
dari penggunaan SIRS Open Source BUK ditunjukkan pada gambar 2 berikut: 

Gambar.ContohStrukturSederhana daripemanfaatan SIRS Open Source BUK 

IV. Arsitektur Data 

Beberapa fitur yang terdapat pada SIMRS Open Source direktorat jenderal bina upaya 

kesehatan,sebagai berikut: 
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Modul Registrasi Pasien 

Modul registrasi pasien berfungsi untuk menangani masalah pendaftaran pasien, baik rawat jalan 

maupun rawat inap, pendaftaran pasien dapat pula dilakukan melalui telepon dan atau datang 

langsung. Secara garis besar didalam modul ini terdapat beberapa fitur diantaranya adalah: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Melakukan registrasi pasien; 

Mendaftar pasien baru; 

Mencetak kartu pasien 

Melihat biodata pasien; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemulangan pasien discharge; 

Langkah-langkah pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengakses halaman utama dari SIRS Open Source BUK (halaman login) untuk menentukan 

hak akses selanjutnya. Didalam hal ini hak akses yang akan digunakan adalah pendaftaran. 

Gambar. Halaman login 

2. Setelah login berhasil dilakukan, maka tampilan selanjutnya adalah menu keseluruhan pada 

bagian pendaftaran. Fitur setelah login berhasil akan ditampilkan proses pendaftaran pasien 

lama atau baru. 
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Gambar. Halaman setelah login pada pendaftaran 

3. Tampilan didalam halaman setelah login, selain pendaftaran pasien ke tempat pelayanan di 

rumah sakit terdapat pula pendaftaran untuk pasien baru dalam rangka membuat simpanan 

data baru didalam sistem SIRS Open Source. 

Gambar. Pendaftaran data pasien baru kedalam database 

4. Pendaftaran pasien ke layanan yang tersedia di rumah sakit dan memasukkan baru data 

pasien, secara otomatis juga akan menghasilkan cetak kartu pasien berobat. Tampilannya 

seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar. Mencetak kartu pasien 

5. Melihat data pasien dengan cara memilih menu list data pasien pada halaman utama 

pendaftaran pasien. Tampilan didalam melihat daftar pasien seperti berikut: 

Gambar. Daftar data pasien 

6. Melalui menu list kunjungan pasien, sistem akan menampilkan informasi yang berkaitan 

dengan data kunjungan pasien pada hari dan jam tertentu. Tampilan dari gambaran tersebut 

akan terlihat seperti: 

Gambar. List kunjungan pasien 
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7. Rekap kunjungan pasien, akan menampilkan informasi rekapan terhadap jumlah aktifitas 

yang dilakukan oleh setiap pasien. Tampilan didalam rekap kunjungan pasien seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Rekap kunjungan pasien 

Modul Rawat Inap 

Modul rawat inap berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat inap dari pasien masuk 

sampai keluar dari rawat inap dengan segala kondisi. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Terhubung dengan modul pendaftaran; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan kepegawaian (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemindahan pasien / transfer; 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengakses modul ini dapat menggunakan hak akeses login ke Unit Rawat Inap dengan 

mengisi username dan password; 
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Gambar. Halaman login 

2. Setelah login maka menu-menu yang kan tampil didalam modul rawat inap, akan terlihat seperti 

berikut: 

Gambar. Menu rawat inap 

3. Dibawah ini merupakan list pasien rawat inap yang telah terdaftar. Selanjutnya untuk 

melakukan pemeriksaan pada pasien rawat inap dapat dipilih berdasarkan nomor rekam 

mediknya. 

Gambar. List data pasien rawat inap 
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4. Setelah dipilih nomor rekam medis pasien, maka akan tampil halaman rawat inap berupa 

identitas pasien dan form-form rawat inap. 

Gambar. Identitas tindak lanjut pasien rawat inap 

5. Selain list data pasien terhadap tindakan yang diberikan, terdapat pula fitur untuk list 

pembayaran, tampilan tersebut akan terlihat seperti: 

Gambar. List cara pembayaran pasien rawat inap 

6. Jasa dan tindakan rumah sakit, memberikan fasilitas dalam pemilihan cara bayar yang akan 

dilakukan oleh seorang pasien rumah sakit. 
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Gambar. Jasa dan tindakan rumah sakit 

7. Permintaan makan pasien, memberikan fasilitas untuk menyimpan dan menampilkan informasi 

yang terkait dengan makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap pasien tersebut. Tampilannya 

adalah seperti berikut: 

Gambar. Permintaan makan pasien 

8. Pemberian makanan detail pasien, memiliki fasilitas untuk memasukkan data tentang makanan 

yang harus dikonsumsi oleh pasien berupa data detail dan lengkap. Tampilan tersebut akan 

seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Pemberian makan detail pasien 

9. Pemakaian ruangan, memiliki fungsi untuk menampilkan penggunaan ruangan didalam rumah 

sakit. Berisi informasi fasilitas terisi atau kosong dari setiap kamar dan tempat tidur di 

lingkungan internal 

Gambar. Pemakaian ruangan 

10. Laporan harian rawat jalan, memiliki fasilitas untuk menampilkan informasi yang terkait dengan 

pasien di rawat inap dalam jangka waktu sehari. Tampilannya jika terpilih didalam jangka waktu 

tertentu adalah seperti berikut: 
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Gambar. Laporan harian 

11. Laporan keluar harian pasien, memiliki fasilitas untuk memberikan informasi terhadap pasien 

yang keluar dalam jangka waktu sehari dari pelayanan rawat inap. Tampilannya akan terlihat 

seperti: 

Gambar. Laporan pasien keluar harian 

12. Farmasi dan logistik, memiliki fungsi untuk menghasilkan informasi yang terkait dengan 

penerimaan dan pengeluaran obat dan logistik dari dan ke dalam lingkungan rumah sakit. Menu 

yang terdapat didalam fungsi ini terdapat beragam seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. Farmasi dan logistik 

13. Master, fungsi ini didalam halaman rawat inap adalah sebagai fasilitas menambah dan 

mengurangi data penyakit yang didefinisikan untuk kemudahan pengisian rekam medis disetiap 

pasien. Tampilan dari master ICD akan terlihat seperti: 

Gambar. ICD 

Modul Rawat Jalan 

Modul rawat jalan berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat jalan mulai dari kunjungan 

pasien ke poliklinik yang dituju sampai dengan pasien selesai dilayani. Fungsi-fungsi minimal yang 

tersedia pada sub sistem ini: 
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a. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

b. Mengelola aktifitas pasien selama dipoliklinik; 

c. Menampilkan history pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

Gambar. List pasien rawat jalan 

2. Setelah list pasien rawat jalan dipilih tombol proses maka akan menampilkan halaman baru 

yang berisi tampilan form diagnosa tindakan. Tampilan form tersebut akan seperti gambar 

dibawah ini: 

Gambar. Form diagnosa tindakan 
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Modul Rawat Darurat 

Modul Rawat darurat berfungsi untuk memudahkan merekam kunjungan pasien rawat darurat, 

tindakan rawat darurat serta diagnosis rawat darurat. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

2. Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

3. Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

4. Mengelola pemulangan pasien discharge; 

5. Menampilkan History pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List daftar pasien, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar pasien UGD yang terdaftar 

didalam sistem. 

Gambar. Daftar pasien UGD 

2. Setelah mengklik nomr pasien makan akan masuk ke tampilan pemeriksaan poli. Di dalam form 

data rekam medik ini terdapat sub menu / tab menu berupa : Diagnosa dan terapi, resep, 

pengantar rontgen, pengantar lab, pasien keluar/masuk, dan order kamar operasi. 
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3. Pada bagian tab diagnosa dan terapi terdapat form untuk menginput data diagnosa dan terapi. 

Isi data berdasarkan hasil diagnosa dan terapi lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil 

input form. 
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4. Pada bagian tab resep terdapat form untuk menginput data resep. Isi data berdasarkan hasil 

racikan resep lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Resep UGD 

5. Pada bagian tab Pengantar Rontgen terdapat form untuk menginput data Pengantar Rontgen. Isi 

data berdasarkan hasil Permintaan Rontgen lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil 

input form. 
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Gambar. Rontgen UGD 

6. Pada bagian tab Pengantar Lab terdapat form untuk menginput data Pengantar Lab. Isi data 

berdasarkan pilihan lab lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Pengantar keterangan layanan kesehatan UGD 

21 



7. Pada bagian tab pasien keluar pasuk, Pasien terdapat form untuk menginput data Keluar Masuk 

Pasien. Klik tombol masuk untuk menghitung awal jam masuk pasien ke poli tersebut. Lalu klik 

tombol keluar beserta status keluar untuk keluar pasien. 

Gambar. Pasien keluar dan masuk UGD 

8. Pada bagian tab Hasil UGD terdapat form untuk menginput hasil UGD. Isi data berdasarkan tab 

Hasil UGD lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. Selanjutnya pada menu 

diatas terdapat menu sensus yang berisikan data sensus laporan harian UGD. 

Gambar. Informasi hasil UGD 
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9. Pengeluaran barang. Menu ini adalah menu permintaan dan pengeluaran barang berupa alat 

kesehatan, obat, alat-alat kantor dsb. Detil lebih jelas nya pada menu ini dapat dilihat lebih 

lanjut pada modul gudang, farmasi dan umum. 

Gambar. Pengeluaran barang UGD 

Modul Rekam Medik 

Modul rekam medik diharapkan akan memudahkan dan merapikan pembuatan data rekam medis 

pasien serta menggunakan standar kodefikasi yang berlaku, sehingga mudah untuk dicari dan 

digunakan kembali, serta memudahkan pembuatan laporan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal 

yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Terhubung dengan seluruh sistem yang terdapat pada front office; 

2. Dapat menyajikan semua data/ informasi klinis pasien yang tersimpan dalam repositori data; 

3. Dapat digunakan untuk mengelola catatan medis di setiap workstation poliklinik,ruang 

perawatan, dan manajemen direktorat pelayanan; 

4. Dapat digunakan oleh petugas medis berikutnya (dokter dan perawat) untuk melihat rekam 

EMR mencakup catatan keperawatan dan catatan medis lainnya. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian rekam medis. 

2. Setelah melakukan login maka akan muncul beberapa menu utama didalam halaman rekam 

medis, tampilan menu tersebut akan terlihat seperti: 

23 



Gambar. Menu halaman rekam medis 

3. Tracer, fungsi yang digunakan untuk melihat daftar kunjungan pasien dan mencetak tracer 

berdasarkan poly tujuan, kunjungan pasien baru/pasien lama, shift I/II/III atau mencetak tracer 

ke printer untuk selanjutnya ditempel di rak penyimpanan berkas rekam medik. Didalam daftar 

tracer terdapat informasi pengirim, penerima dan status. Maksud dari kolom kolom ini adalah 

memberitahukan kepada user bahwa berkas rekam medik tersebut dikirim oleh petugas rekam 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

4. Medik dan diterima di poly tujuan oleh petugas yang menerima berkas rekam medik tersebut. 

Adapun kolom status adalah keterangan yang menyatakan bahwa berkas rekam medik yang 

dikirim adalah berkas rekam medik yang lengkap atau sementara. 
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5. Untuk mengisi informasi pengirim dan status rekam medik, anda dapat mengklik nomr yang 

terdaftar dalam list tersebut, selanjutnya anda akan melihat tampilan seperti dibawah ini. 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

6. Laporan rekam medic, fungsi ini terdiri dari kumpulan laporan internal masing masing unit 

layanan yang ada di rumah sakit, seperti : sensus harian rawat jalan, sensus harian rawat inap, 

sensus UGD, laporan harian kamar operasi, laporan harian perinatologi, laporan harian rawat 

inap, laporan harian kamar bersalin, sensus farmasi, sensul laboratorium, sensus layanan, 

sensus kamar bersalin. 

7. Sensus harian rawat jalan, fungsi ini digunakan untuk melihat menu sensus harian rawat jalan. 

Adapun informasi yang ditampilkan pada laporan sensus harian rawat jalan adalah nomr, nama 

pasien, jenis kelamin, umur, kecamatan, kota, diagnosa, tindakan, cara bayar, status keluar, 

status pengunjung baru/lama, kunjungan baru/lama, kasus baru/lama dan icd x. 
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8. Sensus Harian Rawat Inap, fungsi ini digunakan untuk melihat sensus harian rawat inap. Adapun 

informasi yang ditampilkan pada sensus harian rawat inap adalah ruang rawat, tempat tidur 

yang tersedia, sisa awal, jumlah masuk, jumlah pindahan, jumlah dipindahkan, jumlah pasien 

keluar hidup, jumlah pasien keluar meninggal, jumlah dirawat, lama dirawat, 

9. Sensus Harian VK 

10. Laporan Harian Kamar Bersalin 
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11. Sensus Farmasi 

12. Laporan Harian Perinatologi 

13. Laporan Harian Rawat Inap 

14. Sensus LAB 
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15. Laporan Harian UGD 

16. Laporan Harian Kamar Operasi 

Modul Laboratorium 

Modul laboratorium mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian laboratoium seperti 

pendaftaran laboratorium, pembayaran, pembatalan transaksi, dan entry hasil pemeriksaan 

laboratorium. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Tehubung dengan sub sistem pendaftaran; 

2. Pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium; 

3. Terhubung dengan modul billing; 
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karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian laboratorium. 

2. Setelah melakukan login maka tampilan utama dari halaman laboratorium akan terlihat seperti 

gambar dibawah ini, beserta menu-menu yang terdapat dihalaman tersebut. 

Gambar. Halaman utama laboratorium 

3. Menu List Order Lab, menu list order lab berfungsi untuk menampilkan form permintaan 
   pemeriksaan lab untuk seorang pasien kepada unit laboratorium, kemudian user laboratorium 
   melakukan pengidentifikasian pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan order lab. 
   Ketika dipilih menu list order lab maka akan muncul halaman list order lab di bawah ini. 

Gambar Daftar order lab dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit antara 

lain data dokter yang melakukan permintaan, unit, serta data pasien. Untuk melihat detail 
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permintaan pemeriksaan atau menginput hasil pemeriksaan laboratorium klik salah satu item 

permintaan pada kolom nomor rekam medis. 

Gambar. Daftar order lab dari unit 

5. Pada halaman input pemeriksaan terdapat informasi mengenai idenstitas pasien, dokter 

pengirim, poly, serta tanggal registrasi. Untuk memulai pemeriksaan isilah inputan jam mulai 

dengan cara menekan tombol sekarang yang berada di sebelah kanan isian jam mulai. Pada 

tab hasil pemeriksaan terdapat daftar pemeriksaan apa saja yng diminta berdasarkan order 

pemeriksaan lab, apabila ada item pemeriksaan yang perlu ditambah user laboratorium 

tinggal menekan tombol add. 

6. Selanjutnya akan muncul form item-item pemeriksaan. Klik cekbox pada item-item yang 

akan ditambahkan kemudian tekan tombol simpan yang ada pada form add pemeriksaan. 

Setelah dilakukan penyimpanan maka detail dari item-item pemeriksaan akan bertambah 

sesuai dengan yang dipilih pada form add pemeriksaan. 
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Gambar. Penambahan item pemeriksaan lab 

Gambar. Daftar item pemeriksaan yang telah ditambahkan 
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7. Langkah selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan item-item pemeriksaan, hasil pemeriksaan 

di input pada form hasil pemeriksaan. Data yang harus di input pada form hasil pemeriksaan 

adalah kolom hasil dan keterangan. Sedangkan untuk kolom nilai normal hanya untuk 

menampilkan data nilai normal yang ada di master laboratorium. Apabila semua item telah 

diinputkan hasil pemeriksaanya selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpa hasil. 

8. Menu Laporan Hasil Lab 

Gambar. Laporan hasil lab 

9. Halaman ini menampilkan data-data pasien yang pemeriksaan laboratoriumnya telah dilkukan 

dan telah disimpan ke aplikasi. Halaman ini sebagai histori pemeriksaan laboratorium. Pada 

daftar hasil lab untuk menampilkan detail dari pemeriksaan tinggal menklik item pada daftar di 

kolom nomor rekam medis.. 
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Gambar. Detail hasil lab 

Modul Farmasi dan Apotek 

Modul Farmasi dan Apotik mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian Farmasi dan Apotik. 

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Layanan Racikan; 

2. Resep rawat inap; 

3. Keterhubungan dengan billing system. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login terlebih dahulu dengan mengikuti hak akses yang telah diberikan untuk 

melihat halaman utama dari farmasi dan apotek 

2. Halaman utama, fungsinya adalah untuk menampilkan keseluruhan menu yang terdapat pada 

fungsional farmasi dan apotek. Tampilannya akan terlihat seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Halaman awal modul gudang farmasi 

3. Menu Permintaan Barang, berfungsi untuk menampilkan form permintaan barang, kemudian 
   user gudang farmasi melakukan persetujuan mengenai jumlah barang yang diminta. Ketika 
   dipilih menu permintaan barang maka akan muncul halaman list permintaan barang dari unit. 

Gambar. Daftar permintaan dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan barang dari unit antara lain data pegawai 

yang melakukan permintaan, unit, dan tanggal. Untuk melihat detail permintaan barang klik 

salah satu item permintaan pada kolom NIP. 

Gambar 5. Detail permintaan dari unit 

5. Setelah salah satu item diklik maka akan muncul halaman detail dari permintaan barang antara 

jenis item barang, jumlah, jumlah stok di unit yang melakukan permintaan. Pada halaman ini 

user gudang dapat melakukan persetujuan untuk barang yang diminta dengan mengisi jumlah 
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disetujui apabila jumlah yang disetujui berbeda dengan jumlah yang diminta. Apabila jumlah 

yang disetujui sama dengan jumlah yang diminta maka jumlah disetujui boleh diisi atau 

dikosongkan. Klik pilihan setujui pada option apabila permintaan barang disetujui dan klik 

pilihan tidak disetujui apabila permintaan barang tidak disetujui. 

Gambar. Detail permintaan dari unit 

6. Setelah diklik setujui makan informasi pada item barang yang diminta akan berubah seperti 

yang diatas. Apabila setiap item telah diambil keputusan disetujui atau tidak disetujui maka 

tekan tombol simpan. Apabila proses simpan berhasil maka akan muncul pesan simpan data 

berhasil. 

7. Penerimaan Barang, fungsi ini digunakan untuk menampilkan form pengisian data penerimaan 
barang oleh gudang farmasi dari pihak luar rumah sakit. 
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Gambar. Form penerimaan barang 

8. Pada form penerimaan barang diatas terdapat item – item isian yang harus diisi antara lain isian 

jenis penerimaan, group barang, item barang, dan jumlah barang. Untuk isian terima dari dan 

keterangan apabila tidak ada isi saja dengan karakter “-”, untuk isian jenis item barang yang 

diterima pilih group barang kemudian lakukan pencarian berdasarkan nama barang dengan cara 

mengetik karakter awal dari nama barang pada isian nama barang. Maka akan muncul popup 

yang menampilkan nama – nama barang, serta untuk memilihnya klik salah satu item yang ada 

pada popup. 
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Gambar. Autocompleate pencarian nama barang 

Apabila semua isian telah lengkap kemudian tekan tombol add. Maka dibawah form 

penerimaan barang akan muncul daftar item – item dari penerimaan barang. Apabila terdapat 

kekeliruan dalam mengisi item penerimaan barang klik hapus pada kolom pilhan. 

Gambar. Daftar detail penerimaan 

Setelah semua item barang telah dimasukan, untuk menyimpannya dengan cara menekan 

tombol simpan. 
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9. Menu Master Barang 

Gambar. Table master barang 

10. Halaman master barang digunakan untuk mengelola data master barang. Pada table master ini 

terdapat informasi detail mengenai barang antara lain kode, no batch, nama barang, tgl 

kadaluarsa, stok, satuan, dan harga. Pada halaman ini terdapat pilihan – pilihan yang dapat 

digunakan untuk menambah informasi item barang. Pada table terdapat kolom hide yang 

berfungsi untuk menyembunyikan item barang yang dipilih saat dipindahkan ke file excel pada 

halaman laporan. Pada table pula terdapat kolom option yang terdiri dari tiga fungsi antara lain: 

11. Pilihan add digunakan untuk menampilkan form add barang. Untuk menambahkan data barang 

baru atau barang yang belum ada di master dengan cara mengisi semua isian yang ada pada 

form barang. Kemudian apabila telah terisi semua tekan tombol simpan. 
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Gambar. Form add barang 

12. Pilihan edit digunakan untuk menampilkan form edit barang yang berfungsi untuk mengubah 

data item barang seperti no batch, nama barang, tanggal kadaluarsa, group, satuan dan harga. 

Cara mengubahnya cukup dengan mengganti isian yang ada pada form dan simpan. Pada form 

edit juga terdapat isian yang terdiri dari daftar unit – unit, isian ini digunakan untuk 

menunjukkan bahwa item barang yang diedit ini digunakan d unit mana saja. Cara mengisinya 

pilih unit mana saja yang menggunakan item barang tersebut kemudian tekan tombol simpan. 
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13. Pilihan del digunakan untuk melakukan penghapusan pada salah satu item barang dengan cara 

menekan pilihan del pada item barang yang dipilih kemudian pilik ok pada konfirmasi 

penghapusan. 

Gambar. Form delete barang 

Pada halaman ini juga terdapat form pencarian data barang berdasarkan group barang, nama 

barang, dan tanggal kadaluarsa. Pilih salah group barang apabila hanya data yang sesuai dengan 

group yang ditampilkan. Masukan nama barang apabila data yang ditampilkan hanya yang 

mengandung nama barang yang dicari. 

Sedangkan pilihan ditampilkan hanya apabila data yang ditampilkan hanya yang mempunya 

data kadaluarsa yang terdapat dalam pilihan antara lain 3 bulan sebelum kadaluarsa, 6 bulan 

sebelum kadaluarsa dan satu lagi yang telah melewati tanggal kadaluarsa. 

Gambar. Form filter master barang 
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14. Menu Laporan 

Pada menu laporan terdapat beberapa item laporan yang berhubungan dengan informasi 

penerimaan dan pemgeluaran barang antara lain 

- Laporan Harian 

Pada laporan harian ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tanggal yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. 

Gambar. Form filter laporan harian 

Gambar. Laporan harian group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 
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Gambar. Laporan harian group Bahan Radiologi 

Gambar. Laporan harian group Regeansia 

- Laporan Bulanan 

Pada laporan bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada bulan itu. 

Gambar. Form filter laporan bulanan 
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Gambar. Laporan bulanan group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 

Gambar. Laporan bulanan group Bahan Radiologi 
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Gambar. Laporan bulanan group Gas 

Gambar. Laporan bulanan group Reageansia 

- Rekap Bulanan 

Pada rekap bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan, bulan penerimaan, dan pengeluaran 

barang setiap bulan. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan 

meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap bulanan 

Gambar. Rekap bulanan 

- Rekap Triwulan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang setiap triwulan. 

Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap triwulan 

Gambar. rekap triwulan 

- Rekap Tahunan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang pada tahun 

tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak 

ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap tahunan 

Gambar. Form filter rekap tahunan 

- Laporan Stok Unit 

Pada laporan stok ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan dan unit yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini 

detail penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan barang perminggu dan pengeluaran 

barang perhari pada bulan tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada di master 

yang di gunakan di unit itu saja ditampilkan meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter laporan stok unit 

Gambar. Laporan stok unit 

15. Pada setiap laporan yang ada pada modul farmasi terdapat pilihan yaitu export ke Ms Excel yang 

terdapat di bawah pada setiap laporan. 

Gambar. Tombol export ke Ms Excel 
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16. Klik tombol export unutk melakukan export data ke Ms Excel maka akan muncul pilihan open 

dan save. Pilih open atau save maka data akan dipindahkan ke dalam bentuk Ms Excel kemudian 

data tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan laporan. 

Gambar. Pilihan membuka file export 

Gambar 35. Hasil export ke Ms Excel 
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17. Menu Histori Permintaan Barang, Laporan ini berisi informasi riwayat permintaan barang dari 
    unit yang telah diproses oleh pihak gudang farmasi berdasarkan tanggal yang dipilih. 

Gambar. Daftar histori permintaan barang dari unit 

18. Pilih salah satu item yang ada pada List kemudian klik item tersebut pada kolom nip maka akan 

muncul detail permintaan. 

Gambar. Detail histori permintaan barang dari unit 

Modul Keperawatan 

Modul untuk mengelola aktifitas keperawatan 

minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Asuhan keperawatan; 

2. Pelayanan Keperawatan. 

yaitu data asuhan keperawatan. Fungsi-fungsi 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 
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1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

2. Setelah hak akses benar, maka halaman yang akan dituju adalah halaman utama dari 

keperawatan. Tampilannya akan terlihat seperti: 

Gambar. Halaman utama keperawatan 

3. Fokus pada modul keperawatan adalah (1) data perawat, (2) asuhan keperawatan, (3) 

manajemen pelayanan keperawatan. 

Gambar. Fokus pelayanan keperawatan 

4. List data perawat, akan menampilkan keseluruhan data perawat yang terdaftar didalam internal 

rumah sakit. Tampilannya seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. List data perawat 

5. Pada data setiap perwat terdapat karakteristik yang dimiliki oleh perawat dan dapat diubah 

sesuai dengan perubahan data yang berlaku. Karakteristik setiap personal seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini. 

Gambar. Karakteristik data perawat 

6. Edit perawat, digunakan untuk mengubah biodata yang dimiliki oleh perawat. Tampilan 

halaman tersebut seperti pada gambar dibawah ini: 

52 



Gambar. Karakteristik Edit data perawat 

7. Pengajuan mutasi, fitur yang digunakan untuk mengubah data mutasi yang dimiliki oleh 

perawat. Tampilan halaman tersebut seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik mutasi data perawat 

8. Program pengembangan, fitur yang digunakan untuk mengubah data pengembangan yang 

diikuti oleh setiap personal perawat. Tampilan halaman ini seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik program pengembangan data perawat 
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9. Asuhan keperawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data yang berkaitan dengan proses 

pengkajian keperawatan dari setiap pasien yang dirawat. Tampilan halaman dari fungsi 

pengkajian keperawatan tersebut adalah seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Pengkajian Perawatan 

10. Pengkajian perawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data kajian keperawatan dari 

setiap pasien yang terawat di rumah sakit. Tampilan dari halaman pengkajian keperawatan 

adalah seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Form Pengkajian Perawatan 

11. Didalam proses mengubah data pengkajian keperawatan terdapat beberapa menu dan sub 

menu yang harus dilengkapi sebagai bahan dasar pengumpulan informasi dari setiap individu 

pasien yang sedang dirawat. Tampilan halaman menu dan sub menu dari pengkajian 

keperawatan akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Form Data umum pasien 

12. Didalam diagnosa pasien terdapat beberapa sub menu yang difungsikan sebagai pendukung 

pengumpulan informasi dipengkajian keperawatan, beberapa sub-menu yang terdapat di 

diagnosa pasien seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini 
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Gambar. Pengkajian perawatan, menu diagnosa dan sub-menu 

13. Perawat penanggung jawab, fitur ini sama dengan fitur lainnya dipengkajian keperawatan 

berfungsi sebagai pengumpul informasi yang kemudian dilakukan analisa untuk menentukan 

keadaan dari pasiennya. 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 

58 



14. Status keperawatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, status keperawatan pasien dan sub-menu 

15. Status kesehatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 

16. Riwayat kesehatan keluarga 
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Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat kesehatan keluarga dan sub-menu 

17. Riwayat tumbuh kembang 

Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat tumbuh kembang dan sub-menu 

18. Status Fisiologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, status fisiologis dan sub-menu 
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19. Psikologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, psikologis dan sub-menu 

Modul Keuangan 

Modul Keuangan adalah salah satu modul untuk menghasilkan dan mendokumentasikan data dan 

laporan keuangan yang diintegrasikan dengan modul/unit lain dalam rumah sakit. Modul ini 

diharapkan akan memberikan informasi mengenai pendapatan rumah sakit. 

Pada bagian ini akan menampilkan informasi yang berhubungan dengan keuangan dan pendapatan 

yang dihasilkan oleh lingkunga internal rumah sakit. Beberapa laporan keuangan yang dihasilkan 

seperti pada gambar dibawah ini. 

61 



Gambar. General Ledger 

Gambar. Laporan hutang 
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Gambar. Laporan piutang 

Gambar. Total pendapatan bayar 
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Gambar. Total pendapatan Unit 

Modul Laporan 

Modul yang menghasilkan laporan-laporan untuk kepentingan internal dan eksternal (dinamis) yang 

dikeluarkan berdasarkan pilihan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Menghasilkan laporan-laporan untuk Eksternal 

2. Menghasilkan laporan-laporan untuk kebutuhan internal Rumah Sakit 

Tampilan didalam laporan yang dihasilkan dari SIRS Open Source ini adalah seprti pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar. RL 1 

Gambar. RL 2 
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Gambar. RL 3 

Penutup 

Demikian panduan, petunjuk dan gambaran penggunaan aplikasi simrs generik open source 

sekretariat direktorat jenderal bina upaya kesehatan (BUK). Semoga dengan adanya buku ini dapat 

memberikan gambaran modul dan fitur yang tersedia didalam SIRS Open Source. 
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PENDAHULUAN 

I. Pengenalan 

Rumah sakit dengan seluruh komponen atau bagian yang terintegrasi didalamnya merupakan salah 

satu infrastruktur pendukung kegiatan pembangunan pada bidang kesehatan di Indonesia. Rumah 

sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan setiap individu yang menyediakan rawat inap, rawat 

jalan dan instalasi gawat darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka 

panjang. Fokus proses bisnis (business process) dari suatu rumah sakit adalah pelayanan kesehatan. 

Kunci sukses pelaksanaan proses bisnis suatu rumah sakit adalah kualitas pelayanan kesehatan yang 

diberikan k e p a d a m a s y a r a k a t , sehingga segala aktivitas operasional di rumah sakit harus 

bertujuan untuk mendukung kunci sukses tersebut (kualitas pelayanan). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, menyatakan bahwa setiap 

rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan 

rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit, maka proses pelayanan 

kesehatan di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien, selain itu,dapat mewujudkan 

suatu tata kelola manajemen rumah sakit yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. 

II. Kebutuhan Sistem 

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Open Source BUK pada umumnya disediakan untuk diakses 

secara bersama menggunakan layanan internet. Sehingga hardware yang dibutuhkan disesuaikan 

dengan server atau komputer penyedia aplikasi untuk memberikan layanan tersebut. Skenario yang 

umum digunakan pada teknologi yaitu dapat dilakukan installasi disetiap lingkungan internal 

pelayanan rumah sakit. 

Jika proses installasi dilakukan pada lingkungan internal rumah sakit, maka beberapa kebutuhan 

spesifikasi minimal dari hardware dan software yang akan digunakan pada lingkungan internal antara 

lain: 
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1. Hardware 

Untuk menjalankan aplikasi SIRS Open Source, terdapat kebutuhan hardware minimal dan 

kebutuhan optional. Kebutuhan minimal merupakan kebutuhan spesifikasi yang jika tidak 

terpenuhi akan menghambat berjalannya SIRS Open Source. Sedangkan kebutuhan optional 

merupakan kebutuhan spesifikasi yang mendukung optimalisasi dari performansi SIRS Open 

Source. 

Kebutuhan minimal spesifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. PC dengan Processor intel Pentium Dual Core @2.16Ghz; 

b. Memory 1Gb; 

c. Harddisk 80 Gb; 

d. Monitor dengan resolusi minimal 800 x 600. 

Kebutuhan optional spesisifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. USB Slot; 

b. CD/DVD RW; 

c. Modem Internet; 

d. LAN Cabling 

e. HUB / Switch 

2. Software 

Beberapa software minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi internal SIRS Open 

Source ini adalah: 

a. Apache Server 1.7.4 ; 

b. Database, MySQL DB . 5.5.8; 

III. Arsitektur SIRS Open Source BUK 

Alur dari pelayanan rumah sakit yang dikembangkan SIRS Open Source ini adalah seperti yang 

tergambar dibawah ini: 
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Pasien 
Kasi 
r 

Reg RJ 

Po 
li 

Reg RI 

Rawat 
Inap 

Penunjang Medis 

Apotik 

Dengan memanfaatkan teknologi jaringan dan komunikasi data, SIRS Open Source BUK dapat 

beroperasi dalam suatu lingkup jaringan komputer yang mengintegrasikan keseluruhan bagian 

dilingkungan rumah sakit. Teknologi ini memungkinkan banyak pemakai mengakses sistem secara 

bersama- sama dari bagian dan lokasi yang berbeda-beda. 
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Gambar.Arsitektur SistemInformasidalamJaringan KomputerMulti-tired 

Berdasarkan teknologi arsitektur diatas setiap pengguna hanya memerlukan koneksi internet atau 
jaringan komputer untuk dapat mengakses sistem informasi layanan ini.Berikut struktur sederhana 
dari penggunaan SIRS Open Source BUK ditunjukkan pada gambar 2 berikut: 

Gambar.ContohStrukturSederhana daripemanfaatan SIRS Open Source BUK 

IV. Arsitektur Data 

Beberapa fitur yang terdapat pada SIMRS Open Source direktorat jenderal bina upaya 

kesehatan,sebagai berikut: 
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Modul Registrasi Pasien 

Modul registrasi pasien berfungsi untuk menangani masalah pendaftaran pasien, baik rawat jalan 

maupun rawat inap, pendaftaran pasien dapat pula dilakukan melalui telepon dan atau datang 

langsung. Secara garis besar didalam modul ini terdapat beberapa fitur diantaranya adalah: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Melakukan registrasi pasien; 

Mendaftar pasien baru; 

Mencetak kartu pasien 

Melihat biodata pasien; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemulangan pasien discharge; 

Langkah-langkah pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengakses halaman utama dari SIRS Open Source BUK (halaman login) untuk menentukan 

hak akses selanjutnya. Didalam hal ini hak akses yang akan digunakan adalah pendaftaran. 

Gambar. Halaman login 

2. Setelah login berhasil dilakukan, maka tampilan selanjutnya adalah menu keseluruhan pada 

bagian pendaftaran. Fitur setelah login berhasil akan ditampilkan proses pendaftaran pasien 

lama atau baru. 
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Gambar. Halaman setelah login pada pendaftaran 

3. Tampilan didalam halaman setelah login, selain pendaftaran pasien ke tempat pelayanan di 

rumah sakit terdapat pula pendaftaran untuk pasien baru dalam rangka membuat simpanan 

data baru didalam sistem SIRS Open Source. 

Gambar. Pendaftaran data pasien baru kedalam database 

4. Pendaftaran pasien ke layanan yang tersedia di rumah sakit dan memasukkan baru data 

pasien, secara otomatis juga akan menghasilkan cetak kartu pasien berobat. Tampilannya 

seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar. Mencetak kartu pasien 

5. Melihat data pasien dengan cara memilih menu list data pasien pada halaman utama 

pendaftaran pasien. Tampilan didalam melihat daftar pasien seperti berikut: 

Gambar. Daftar data pasien 

6. Melalui menu list kunjungan pasien, sistem akan menampilkan informasi yang berkaitan 

dengan data kunjungan pasien pada hari dan jam tertentu. Tampilan dari gambaran tersebut 

akan terlihat seperti: 

Gambar. List kunjungan pasien 

9 



7. Rekap kunjungan pasien, akan menampilkan informasi rekapan terhadap jumlah aktifitas 

yang dilakukan oleh setiap pasien. Tampilan didalam rekap kunjungan pasien seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Rekap kunjungan pasien 

Modul Rawat Inap 

Modul rawat inap berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat inap dari pasien masuk 

sampai keluar dari rawat inap dengan segala kondisi. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Terhubung dengan modul pendaftaran; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan kepegawaian (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemindahan pasien / transfer; 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengakses modul ini dapat menggunakan hak akeses login ke Unit Rawat Inap dengan 

mengisi username dan password; 
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Gambar. Halaman login 

2. Setelah login maka menu-menu yang kan tampil didalam modul rawat inap, akan terlihat seperti 

berikut: 

Gambar. Menu rawat inap 

3. Dibawah ini merupakan list pasien rawat inap yang telah terdaftar. Selanjutnya untuk 

melakukan pemeriksaan pada pasien rawat inap dapat dipilih berdasarkan nomor rekam 

mediknya. 

Gambar. List data pasien rawat inap 
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4. Setelah dipilih nomor rekam medis pasien, maka akan tampil halaman rawat inap berupa 

identitas pasien dan form-form rawat inap. 

Gambar. Identitas tindak lanjut pasien rawat inap 

5. Selain list data pasien terhadap tindakan yang diberikan, terdapat pula fitur untuk list 

pembayaran, tampilan tersebut akan terlihat seperti: 

Gambar. List cara pembayaran pasien rawat inap 

6. Jasa dan tindakan rumah sakit, memberikan fasilitas dalam pemilihan cara bayar yang akan 

dilakukan oleh seorang pasien rumah sakit. 
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Gambar. Jasa dan tindakan rumah sakit 

7. Permintaan makan pasien, memberikan fasilitas untuk menyimpan dan menampilkan informasi 

yang terkait dengan makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap pasien tersebut. Tampilannya 

adalah seperti berikut: 

Gambar. Permintaan makan pasien 

8. Pemberian makanan detail pasien, memiliki fasilitas untuk memasukkan data tentang makanan 

yang harus dikonsumsi oleh pasien berupa data detail dan lengkap. Tampilan tersebut akan 

seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Pemberian makan detail pasien 

9. Pemakaian ruangan, memiliki fungsi untuk menampilkan penggunaan ruangan didalam rumah 

sakit. Berisi informasi fasilitas terisi atau kosong dari setiap kamar dan tempat tidur di 

lingkungan internal 

Gambar. Pemakaian ruangan 

10. Laporan harian rawat jalan, memiliki fasilitas untuk menampilkan informasi yang terkait dengan 

pasien di rawat inap dalam jangka waktu sehari. Tampilannya jika terpilih didalam jangka waktu 

tertentu adalah seperti berikut: 
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Gambar. Laporan harian 

11. Laporan keluar harian pasien, memiliki fasilitas untuk memberikan informasi terhadap pasien 

yang keluar dalam jangka waktu sehari dari pelayanan rawat inap. Tampilannya akan terlihat 

seperti: 

Gambar. Laporan pasien keluar harian 

12. Farmasi dan logistik, memiliki fungsi untuk menghasilkan informasi yang terkait dengan 

penerimaan dan pengeluaran obat dan logistik dari dan ke dalam lingkungan rumah sakit. Menu 

yang terdapat didalam fungsi ini terdapat beragam seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. Farmasi dan logistik 

13. Master, fungsi ini didalam halaman rawat inap adalah sebagai fasilitas menambah dan 

mengurangi data penyakit yang didefinisikan untuk kemudahan pengisian rekam medis disetiap 

pasien. Tampilan dari master ICD akan terlihat seperti: 

Gambar. ICD 

Modul Rawat Jalan 

Modul rawat jalan berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat jalan mulai dari kunjungan 

pasien ke poliklinik yang dituju sampai dengan pasien selesai dilayani. Fungsi-fungsi minimal yang 

tersedia pada sub sistem ini: 
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a. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

b. Mengelola aktifitas pasien selama dipoliklinik; 

c. Menampilkan history pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

Gambar. List pasien rawat jalan 

2. Setelah list pasien rawat jalan dipilih tombol proses maka akan menampilkan halaman baru 

yang berisi tampilan form diagnosa tindakan. Tampilan form tersebut akan seperti gambar 

dibawah ini: 

Gambar. Form diagnosa tindakan 
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Modul Rawat Darurat 

Modul Rawat darurat berfungsi untuk memudahkan merekam kunjungan pasien rawat darurat, 

tindakan rawat darurat serta diagnosis rawat darurat. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

2. Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

3. Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

4. Mengelola pemulangan pasien discharge; 

5. Menampilkan History pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List daftar pasien, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar pasien UGD yang terdaftar 

didalam sistem. 

Gambar. Daftar pasien UGD 

2. Setelah mengklik nomr pasien makan akan masuk ke tampilan pemeriksaan poli. Di dalam form 

data rekam medik ini terdapat sub menu / tab menu berupa : Diagnosa dan terapi, resep, 

pengantar rontgen, pengantar lab, pasien keluar/masuk, dan order kamar operasi. 
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3. Pada bagian tab diagnosa dan terapi terdapat form untuk menginput data diagnosa dan terapi. 

Isi data berdasarkan hasil diagnosa dan terapi lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil 

input form. 
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4. Pada bagian tab resep terdapat form untuk menginput data resep. Isi data berdasarkan hasil 

racikan resep lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Resep UGD 

5. Pada bagian tab Pengantar Rontgen terdapat form untuk menginput data Pengantar Rontgen. Isi 

data berdasarkan hasil Permintaan Rontgen lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil 

input form. 
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Gambar. Rontgen UGD 

6. Pada bagian tab Pengantar Lab terdapat form untuk menginput data Pengantar Lab. Isi data 

berdasarkan pilihan lab lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Pengantar keterangan layanan kesehatan UGD 
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7. Pada bagian tab pasien keluar pasuk, Pasien terdapat form untuk menginput data Keluar Masuk 

Pasien. Klik tombol masuk untuk menghitung awal jam masuk pasien ke poli tersebut. Lalu klik 

tombol keluar beserta status keluar untuk keluar pasien. 

Gambar. Pasien keluar dan masuk UGD 

8. Pada bagian tab Hasil UGD terdapat form untuk menginput hasil UGD. Isi data berdasarkan tab 

Hasil UGD lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. Selanjutnya pada menu 

diatas terdapat menu sensus yang berisikan data sensus laporan harian UGD. 

Gambar. Informasi hasil UGD 
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9. Pengeluaran barang. Menu ini adalah menu permintaan dan pengeluaran barang berupa alat 

kesehatan, obat, alat-alat kantor dsb. Detil lebih jelas nya pada menu ini dapat dilihat lebih 

lanjut pada modul gudang, farmasi dan umum. 

Gambar. Pengeluaran barang UGD 

Modul Rekam Medik 

Modul rekam medik diharapkan akan memudahkan dan merapikan pembuatan data rekam medis 

pasien serta menggunakan standar kodefikasi yang berlaku, sehingga mudah untuk dicari dan 

digunakan kembali, serta memudahkan pembuatan laporan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal 

yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Terhubung dengan seluruh sistem yang terdapat pada front office; 

2. Dapat menyajikan semua data/ informasi klinis pasien yang tersimpan dalam repositori data; 

3. Dapat digunakan untuk mengelola catatan medis di setiap workstation poliklinik,ruang 

perawatan, dan manajemen direktorat pelayanan; 

4. Dapat digunakan oleh petugas medis berikutnya (dokter dan perawat) untuk melihat rekam 

EMR mencakup catatan keperawatan dan catatan medis lainnya. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian rekam medis. 

2. Setelah melakukan login maka akan muncul beberapa menu utama didalam halaman rekam 

medis, tampilan menu tersebut akan terlihat seperti: 
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Gambar. Menu halaman rekam medis 

3. Tracer, fungsi yang digunakan untuk melihat daftar kunjungan pasien dan mencetak tracer 

berdasarkan poly tujuan, kunjungan pasien baru/pasien lama, shift I/II/III atau mencetak tracer 

ke printer untuk selanjutnya ditempel di rak penyimpanan berkas rekam medik. Didalam daftar 

tracer terdapat informasi pengirim, penerima dan status. Maksud dari kolom kolom ini adalah 

memberitahukan kepada user bahwa berkas rekam medik tersebut dikirim oleh petugas rekam 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

4. Medik dan diterima di poly tujuan oleh petugas yang menerima berkas rekam medik tersebut. 

Adapun kolom status adalah keterangan yang menyatakan bahwa berkas rekam medik yang 

dikirim adalah berkas rekam medik yang lengkap atau sementara. 
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5. Untuk mengisi informasi pengirim dan status rekam medik, anda dapat mengklik nomr yang 

terdaftar dalam list tersebut, selanjutnya anda akan melihat tampilan seperti dibawah ini. 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

6. Laporan rekam medic, fungsi ini terdiri dari kumpulan laporan internal masing masing unit 

layanan yang ada di rumah sakit, seperti : sensus harian rawat jalan, sensus harian rawat inap, 

sensus UGD, laporan harian kamar operasi, laporan harian perinatologi, laporan harian rawat 

inap, laporan harian kamar bersalin, sensus farmasi, sensul laboratorium, sensus layanan, 

sensus kamar bersalin. 

7. Sensus harian rawat jalan, fungsi ini digunakan untuk melihat menu sensus harian rawat jalan. 

Adapun informasi yang ditampilkan pada laporan sensus harian rawat jalan adalah nomr, nama 

pasien, jenis kelamin, umur, kecamatan, kota, diagnosa, tindakan, cara bayar, status keluar, 

status pengunjung baru/lama, kunjungan baru/lama, kasus baru/lama dan icd x. 

25 



8. Sensus Harian Rawat Inap, fungsi ini digunakan untuk melihat sensus harian rawat inap. Adapun 

informasi yang ditampilkan pada sensus harian rawat inap adalah ruang rawat, tempat tidur 

yang tersedia, sisa awal, jumlah masuk, jumlah pindahan, jumlah dipindahkan, jumlah pasien 

keluar hidup, jumlah pasien keluar meninggal, jumlah dirawat, lama dirawat, 

9. Sensus Harian VK 

10. Laporan Harian Kamar Bersalin 
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11. Sensus Farmasi 

12. Laporan Harian Perinatologi 

13. Laporan Harian Rawat Inap 

14. Sensus LAB 
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15. Laporan Harian UGD 

16. Laporan Harian Kamar Operasi 

Modul Laboratorium 

Modul laboratorium mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian laboratoium seperti 

pendaftaran laboratorium, pembayaran, pembatalan transaksi, dan entry hasil pemeriksaan 

laboratorium. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Tehubung dengan sub sistem pendaftaran; 

2. Pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium; 

3. Terhubung dengan modul billing; 
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karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian laboratorium. 

2. Setelah melakukan login maka tampilan utama dari halaman laboratorium akan terlihat seperti 

gambar dibawah ini, beserta menu-menu yang terdapat dihalaman tersebut. 

Gambar. Halaman utama laboratorium 

3. Menu List Order Lab, menu list order lab berfungsi untuk menampilkan form permintaan 
   pemeriksaan lab untuk seorang pasien kepada unit laboratorium, kemudian user laboratorium 
   melakukan pengidentifikasian pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan order lab. 
   Ketika dipilih menu list order lab maka akan muncul halaman list order lab di bawah ini. 

Gambar Daftar order lab dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit antara 

lain data dokter yang melakukan permintaan, unit, serta data pasien. Untuk melihat detail 
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permintaan pemeriksaan atau menginput hasil pemeriksaan laboratorium klik salah satu item 

permintaan pada kolom nomor rekam medis. 

Gambar. Daftar order lab dari unit 

5. Pada halaman input pemeriksaan terdapat informasi mengenai idenstitas pasien, dokter 

pengirim, poly, serta tanggal registrasi. Untuk memulai pemeriksaan isilah inputan jam mulai 

dengan cara menekan tombol sekarang yang berada di sebelah kanan isian jam mulai. Pada 

tab hasil pemeriksaan terdapat daftar pemeriksaan apa saja yng diminta berdasarkan order 

pemeriksaan lab, apabila ada item pemeriksaan yang perlu ditambah user laboratorium 

tinggal menekan tombol add. 

6. Selanjutnya akan muncul form item-item pemeriksaan. Klik cekbox pada item-item yang 

akan ditambahkan kemudian tekan tombol simpan yang ada pada form add pemeriksaan. 

Setelah dilakukan penyimpanan maka detail dari item-item pemeriksaan akan bertambah 

sesuai dengan yang dipilih pada form add pemeriksaan. 
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Gambar. Penambahan item pemeriksaan lab 

Gambar. Daftar item pemeriksaan yang telah ditambahkan 
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7. Langkah selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan item-item pemeriksaan, hasil pemeriksaan 

di input pada form hasil pemeriksaan. Data yang harus di input pada form hasil pemeriksaan 

adalah kolom hasil dan keterangan. Sedangkan untuk kolom nilai normal hanya untuk 

menampilkan data nilai normal yang ada di master laboratorium. Apabila semua item telah 

diinputkan hasil pemeriksaanya selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpa hasil. 

8. Menu Laporan Hasil Lab 

Gambar. Laporan hasil lab 

9. Halaman ini menampilkan data-data pasien yang pemeriksaan laboratoriumnya telah dilkukan 

dan telah disimpan ke aplikasi. Halaman ini sebagai histori pemeriksaan laboratorium. Pada 

daftar hasil lab untuk menampilkan detail dari pemeriksaan tinggal menklik item pada daftar di 

kolom nomor rekam medis.. 
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Gambar. Detail hasil lab 

Modul Farmasi dan Apotek 

Modul Farmasi dan Apotik mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian Farmasi dan Apotik. 

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Layanan Racikan; 

2. Resep rawat inap; 

3. Keterhubungan dengan billing system. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login terlebih dahulu dengan mengikuti hak akses yang telah diberikan untuk 

melihat halaman utama dari farmasi dan apotek 

2. Halaman utama, fungsinya adalah untuk menampilkan keseluruhan menu yang terdapat pada 

fungsional farmasi dan apotek. Tampilannya akan terlihat seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Halaman awal modul gudang farmasi 

3. Menu Permintaan Barang, berfungsi untuk menampilkan form permintaan barang, kemudian 
   user gudang farmasi melakukan persetujuan mengenai jumlah barang yang diminta. Ketika 
   dipilih menu permintaan barang maka akan muncul halaman list permintaan barang dari unit. 

Gambar. Daftar permintaan dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan barang dari unit antara lain data pegawai 

yang melakukan permintaan, unit, dan tanggal. Untuk melihat detail permintaan barang klik 

salah satu item permintaan pada kolom NIP. 

Gambar 5. Detail permintaan dari unit 

5. Setelah salah satu item diklik maka akan muncul halaman detail dari permintaan barang antara 

jenis item barang, jumlah, jumlah stok di unit yang melakukan permintaan. Pada halaman ini 

user gudang dapat melakukan persetujuan untuk barang yang diminta dengan mengisi jumlah 
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disetujui apabila jumlah yang disetujui berbeda dengan jumlah yang diminta. Apabila jumlah 

yang disetujui sama dengan jumlah yang diminta maka jumlah disetujui boleh diisi atau 

dikosongkan. Klik pilihan setujui pada option apabila permintaan barang disetujui dan klik 

pilihan tidak disetujui apabila permintaan barang tidak disetujui. 

Gambar. Detail permintaan dari unit 

6. Setelah diklik setujui makan informasi pada item barang yang diminta akan berubah seperti 

yang diatas. Apabila setiap item telah diambil keputusan disetujui atau tidak disetujui maka 

tekan tombol simpan. Apabila proses simpan berhasil maka akan muncul pesan simpan data 

berhasil. 

7. Penerimaan Barang, fungsi ini digunakan untuk menampilkan form pengisian data penerimaan 
barang oleh gudang farmasi dari pihak luar rumah sakit. 
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Gambar. Form penerimaan barang 

8. Pada form penerimaan barang diatas terdapat item – item isian yang harus diisi antara lain isian 

jenis penerimaan, group barang, item barang, dan jumlah barang. Untuk isian terima dari dan 

keterangan apabila tidak ada isi saja dengan karakter “-”, untuk isian jenis item barang yang 

diterima pilih group barang kemudian lakukan pencarian berdasarkan nama barang dengan cara 

mengetik karakter awal dari nama barang pada isian nama barang. Maka akan muncul popup 

yang menampilkan nama – nama barang, serta untuk memilihnya klik salah satu item yang ada 

pada popup. 

36 



Gambar. Autocompleate pencarian nama barang 

Apabila semua isian telah lengkap kemudian tekan tombol add. Maka dibawah form 

penerimaan barang akan muncul daftar item – item dari penerimaan barang. Apabila terdapat 

kekeliruan dalam mengisi item penerimaan barang klik hapus pada kolom pilhan. 

Gambar. Daftar detail penerimaan 

Setelah semua item barang telah dimasukan, untuk menyimpannya dengan cara menekan 

tombol simpan. 
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9. Menu Master Barang 

Gambar. Table master barang 

10. Halaman master barang digunakan untuk mengelola data master barang. Pada table master ini 

terdapat informasi detail mengenai barang antara lain kode, no batch, nama barang, tgl 

kadaluarsa, stok, satuan, dan harga. Pada halaman ini terdapat pilihan – pilihan yang dapat 

digunakan untuk menambah informasi item barang. Pada table terdapat kolom hide yang 

berfungsi untuk menyembunyikan item barang yang dipilih saat dipindahkan ke file excel pada 

halaman laporan. Pada table pula terdapat kolom option yang terdiri dari tiga fungsi antara lain: 

11. Pilihan add digunakan untuk menampilkan form add barang. Untuk menambahkan data barang 

baru atau barang yang belum ada di master dengan cara mengisi semua isian yang ada pada 

form barang. Kemudian apabila telah terisi semua tekan tombol simpan. 
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Gambar. Form add barang 

12. Pilihan edit digunakan untuk menampilkan form edit barang yang berfungsi untuk mengubah 

data item barang seperti no batch, nama barang, tanggal kadaluarsa, group, satuan dan harga. 

Cara mengubahnya cukup dengan mengganti isian yang ada pada form dan simpan. Pada form 

edit juga terdapat isian yang terdiri dari daftar unit – unit, isian ini digunakan untuk 

menunjukkan bahwa item barang yang diedit ini digunakan d unit mana saja. Cara mengisinya 

pilih unit mana saja yang menggunakan item barang tersebut kemudian tekan tombol simpan. 
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13. Pilihan del digunakan untuk melakukan penghapusan pada salah satu item barang dengan cara 

menekan pilihan del pada item barang yang dipilih kemudian pilik ok pada konfirmasi 

penghapusan. 

Gambar. Form delete barang 

Pada halaman ini juga terdapat form pencarian data barang berdasarkan group barang, nama 

barang, dan tanggal kadaluarsa. Pilih salah group barang apabila hanya data yang sesuai dengan 

group yang ditampilkan. Masukan nama barang apabila data yang ditampilkan hanya yang 

mengandung nama barang yang dicari. 

Sedangkan pilihan ditampilkan hanya apabila data yang ditampilkan hanya yang mempunya 

data kadaluarsa yang terdapat dalam pilihan antara lain 3 bulan sebelum kadaluarsa, 6 bulan 

sebelum kadaluarsa dan satu lagi yang telah melewati tanggal kadaluarsa. 

Gambar. Form filter master barang 
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14. Menu Laporan 

Pada menu laporan terdapat beberapa item laporan yang berhubungan dengan informasi 

penerimaan dan pemgeluaran barang antara lain 

- Laporan Harian 

Pada laporan harian ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tanggal yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. 

Gambar. Form filter laporan harian 

Gambar. Laporan harian group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 
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Gambar. Laporan harian group Bahan Radiologi 

Gambar. Laporan harian group Regeansia 

- Laporan Bulanan 

Pada laporan bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada bulan itu. 

Gambar. Form filter laporan bulanan 

42 



Gambar. Laporan bulanan group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 

Gambar. Laporan bulanan group Bahan Radiologi 
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Gambar. Laporan bulanan group Gas 

Gambar. Laporan bulanan group Reageansia 

- Rekap Bulanan 

Pada rekap bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan, bulan penerimaan, dan pengeluaran 

barang setiap bulan. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan 

meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap bulanan 

Gambar. Rekap bulanan 

- Rekap Triwulan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang setiap triwulan. 

Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap triwulan 

Gambar. rekap triwulan 

- Rekap Tahunan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang pada tahun 

tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak 

ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap tahunan 

Gambar. Form filter rekap tahunan 

- Laporan Stok Unit 

Pada laporan stok ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan dan unit yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini 

detail penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan barang perminggu dan pengeluaran 

barang perhari pada bulan tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada di master 

yang di gunakan di unit itu saja ditampilkan meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter laporan stok unit 

Gambar. Laporan stok unit 

15. Pada setiap laporan yang ada pada modul farmasi terdapat pilihan yaitu export ke Ms Excel yang 

terdapat di bawah pada setiap laporan. 

Gambar. Tombol export ke Ms Excel 
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16. Klik tombol export unutk melakukan export data ke Ms Excel maka akan muncul pilihan open 

dan save. Pilih open atau save maka data akan dipindahkan ke dalam bentuk Ms Excel kemudian 

data tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan laporan. 

Gambar. Pilihan membuka file export 

Gambar 35. Hasil export ke Ms Excel 
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17. Menu Histori Permintaan Barang, Laporan ini berisi informasi riwayat permintaan barang dari 
    unit yang telah diproses oleh pihak gudang farmasi berdasarkan tanggal yang dipilih. 

Gambar. Daftar histori permintaan barang dari unit 

18. Pilih salah satu item yang ada pada List kemudian klik item tersebut pada kolom nip maka akan 

muncul detail permintaan. 

Gambar. Detail histori permintaan barang dari unit 

Modul Keperawatan 

Modul untuk mengelola aktifitas keperawatan 

minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Asuhan keperawatan; 

2. Pelayanan Keperawatan. 

yaitu data asuhan keperawatan. Fungsi-fungsi 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 
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1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

2. Setelah hak akses benar, maka halaman yang akan dituju adalah halaman utama dari 

keperawatan. Tampilannya akan terlihat seperti: 

Gambar. Halaman utama keperawatan 

3. Fokus pada modul keperawatan adalah (1) data perawat, (2) asuhan keperawatan, (3) 

manajemen pelayanan keperawatan. 

Gambar. Fokus pelayanan keperawatan 

4. List data perawat, akan menampilkan keseluruhan data perawat yang terdaftar didalam internal 

rumah sakit. Tampilannya seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. List data perawat 

5. Pada data setiap perwat terdapat karakteristik yang dimiliki oleh perawat dan dapat diubah 

sesuai dengan perubahan data yang berlaku. Karakteristik setiap personal seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini. 

Gambar. Karakteristik data perawat 

6. Edit perawat, digunakan untuk mengubah biodata yang dimiliki oleh perawat. Tampilan 

halaman tersebut seperti pada gambar dibawah ini: 
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Gambar. Karakteristik Edit data perawat 

7. Pengajuan mutasi, fitur yang digunakan untuk mengubah data mutasi yang dimiliki oleh 

perawat. Tampilan halaman tersebut seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik mutasi data perawat 

8. Program pengembangan, fitur yang digunakan untuk mengubah data pengembangan yang 

diikuti oleh setiap personal perawat. Tampilan halaman ini seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik program pengembangan data perawat 
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9. Asuhan keperawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data yang berkaitan dengan proses 

pengkajian keperawatan dari setiap pasien yang dirawat. Tampilan halaman dari fungsi 

pengkajian keperawatan tersebut adalah seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Pengkajian Perawatan 

10. Pengkajian perawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data kajian keperawatan dari 

setiap pasien yang terawat di rumah sakit. Tampilan dari halaman pengkajian keperawatan 

adalah seperti gambar dibawah ini: 

54 



Gambar. Form Pengkajian Perawatan 

11. Didalam proses mengubah data pengkajian keperawatan terdapat beberapa menu dan sub 

menu yang harus dilengkapi sebagai bahan dasar pengumpulan informasi dari setiap individu 

pasien yang sedang dirawat. Tampilan halaman menu dan sub menu dari pengkajian 

keperawatan akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Form Data umum pasien 

12. Didalam diagnosa pasien terdapat beberapa sub menu yang difungsikan sebagai pendukung 

pengumpulan informasi dipengkajian keperawatan, beberapa sub-menu yang terdapat di 

diagnosa pasien seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini 

55 
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Gambar. Pengkajian perawatan, menu diagnosa dan sub-menu 

13. Perawat penanggung jawab, fitur ini sama dengan fitur lainnya dipengkajian keperawatan 

berfungsi sebagai pengumpul informasi yang kemudian dilakukan analisa untuk menentukan 

keadaan dari pasiennya. 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 
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14. Status keperawatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, status keperawatan pasien dan sub-menu 

15. Status kesehatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 

16. Riwayat kesehatan keluarga 
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Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat kesehatan keluarga dan sub-menu 

17. Riwayat tumbuh kembang 

Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat tumbuh kembang dan sub-menu 

18. Status Fisiologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, status fisiologis dan sub-menu 
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19. Psikologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, psikologis dan sub-menu 

Modul Keuangan 

Modul Keuangan adalah salah satu modul untuk menghasilkan dan mendokumentasikan data dan 

laporan keuangan yang diintegrasikan dengan modul/unit lain dalam rumah sakit. Modul ini 

diharapkan akan memberikan informasi mengenai pendapatan rumah sakit. 

Pada bagian ini akan menampilkan informasi yang berhubungan dengan keuangan dan pendapatan 

yang dihasilkan oleh lingkunga internal rumah sakit. Beberapa laporan keuangan yang dihasilkan 

seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. General Ledger 

Gambar. Laporan hutang 
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Gambar. Laporan piutang 

Gambar. Total pendapatan bayar 
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Gambar. Total pendapatan Unit 

Modul Laporan 

Modul yang menghasilkan laporan-laporan untuk kepentingan internal dan eksternal (dinamis) yang 

dikeluarkan berdasarkan pilihan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Menghasilkan laporan-laporan untuk Eksternal 

2. Menghasilkan laporan-laporan untuk kebutuhan internal Rumah Sakit 

Tampilan didalam laporan yang dihasilkan dari SIRS Open Source ini adalah seprti pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar. RL 1 

Gambar. RL 2 
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Gambar. RL 3 

Penutup 

Demikian panduan, petunjuk dan gambaran penggunaan aplikasi simrs generik open source 

sekretariat direktorat jenderal bina upaya kesehatan (BUK). Semoga dengan adanya buku ini dapat 

memberikan gambaran modul dan fitur yang tersedia didalam SIRS Open Source. 

66 
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Perancangan Perankat  Lunak ejournal 
Dengan Menggunakan OJS (open journal system) 

 

A. Management User : 

1.   Manajer Jurnal 

 Sebagai  pengelola  jurnal  berhak  atas  pengaturan  

kelengkapan, kebijakan,   proses   pengiriman   artikel,   pengaturan   

jurnal,   pengaturan tampilan. 

2.   Manajer Langganan 

Berperan dalam pengaturan jurnal yang dilanggan. 

3.   Editors 

 Memulai aplikasi, proses pengiriman artikel, menetapkan status 

artikel, mengatur  edisi,  membuat  edisi  baru,  dan  

mempublikasikannya, mengirimkan notifikasi kepada pengguna. 

4.   Editor Bagian 

  Menetapkan reviewers, bekerjasama dengan para reviewers, 

membuat keputusan   tentang   artikel  yang  akan  diterbitkan,   

copyediting,   layout editing, dan mengoreksi artikel (proofreaders). 

5.   Reviewer 

  Meninjau artikel yang dikirimkan, dan berhak mengunggah 

lampiran yang akan digunakan oleh editor dan author, reviewer 

ditentukan oleh section editors sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh pengelola jurnal. 

6.   Copy Editors 

  Berperan dalam melakukan penyuntingan artikel yang dikirimkan 

dan bekerjasama   dengan   penulis   untuk   memperbaiki   tata   

bahasa   dan kejelasan isi jurnal serta memastikan aturan penulisan 

jurnal secara bibliografi  dan  tekstual  sudah  sesuai  dengan  aturan  

yang  ditetapkan sebelum kemudian ditempatkan dalam gallery dan 

dipublikasikan. 
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7.   Layout Editors 

  Berperan  untuk mengubah  format artikel HTML,  PDF, DOCX,  

dan lain- lain sesuai dengan ketentuan jurnal yang telah disepakati. 

OJS tidak menyediakan  converter  otomatis  sehingga  layout editors 

harus memiliki perangkat lunak yang dibutuhkan dan melakukannya 

secara manual kemudian meletakkan file tersebut dalam gallery. 

8.   Proofreaders 

  Berperan  dalam  mengoreksi  artikel  dalam  hal  tipografi  dan  

kesalahan format untuk setiap artikel yang tersimpan dalam gallery, 

kemudian menyerahkan kepada layout editor untuk diperbaiki, peran ini 

untuk dapat dilakukan oleh editor dan section editor. 

9.   Penulis 

  Penulis  dapat  langsung  mendaftarkan   diri  secara  online  di  

halaman website jurnal yang menggunakan  OJS dan langsung 

mengunggah  OJS dan langsung mengunggah artikel yang akan 

dipublikasikan dalam jurnal tersebut  dengan  terlebih  dahulu  mengisi  

metadata  atau  pengindeksan yang  terkait  dengan  artikel  tersebut  

sehingga  dapat  dengan  mudah dilacak melalui mesin pencari. 

10. Pembaca 

  Pembaca   dapat  mendaftarkan   diri  sebagai   langganan   atau  

sekedar sebagai pembaca setelah jurnal dapat dibaca secara bebas 

tanpa biaya. 

 

B.   Proses Penerbitan ejournal  
 Ada  beberapa  tahapan  dalam  publikasi  jurnal  ilmiah  dengan 

menggunakan e-journal, yaitu proses pengumuman penerimaan naskah, 

pendaftaran penulis, proses penyerahan naskah dari penulis, proses evaluasi 

naskah  oleh  redaksi/editor,  proses  review  oleh  reviewer,  proses  editing  

oleh editor,   proses   pembayaran   penerbitan   naskah   oleh   penulis   dan   

proses penjadwalan   publikasi   di   e-journal   
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                 Alur penerbitan Open Journal System 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Activity diagram proses penerbitan jurnal 

C.   Hardware dan Software Support 

 Alat  yang  digunakan   dalam   penelitian   ini  adalah   komputer   

dengan spesifikasi cukup untuk menjalankan sistem operasi dan perangkat 

lunak pengembangan, ditambah dengan adanya koneksi internet. 

Sistem operasi dan program aplikasi yang digunakan  dalam pembuatan 

sistem ini adalah sebagai berikut: 
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1.   Sistem operasi: Windows 8 

2.   Open Journal System minimal  versi 3 

3 .  WampServer  versi 2.1 atau yang lebih baru, yang di dalamnya     

   terdapat aplikasi berikut: 

a.   Database MySQL versi 5.5.8 atau yang lebih baik 

b.   Web server Apache versi 2.2.17 atau versi yang lebih baik  

c.   phpMyAdmin versi 3.3.9 atau yang lebih baik 

4.   Notepad++ versi 6.3 

5.   ArgoUML versi 0.34 

 
D.  Pengumpulan data dan Proses Pengerjaan 

 Pengumpulan data yang diperoleh  dengan mengunakan metodel 

waterfall dengan tahap analisa, desain, pengkodena , testing dan 

pemeliharaan. 

Untuk memperoleh gambaran mengenai data yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem digunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut:  
1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan 

penelitian langsung pada redaksi penerbitan jurnal di STMIK Jenderal Achmad 

Yani. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara metode 

wawancara dengan pengelola jurnal yang dianggap dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh dengan cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang ada pada buku-buku 

literatur, referensi, media cetak maupun media elektronik sebagai penunjang 

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 
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E. Desain 
Tampilan Depan 
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User ManualAplikasi Mobile (User) 
 

 
 

Laman Login 
 
User yang telahmemilikiakundapatmelakukan login 

dengancaramemasukan username dan password yang 

telahdidaftarkansebelumnya. 

User yang 

belummemilikiakundapatmendaftarkanakunterlebihdahulumelal

ui“Daftar disini”. 

 

LamanRegistrasi 
 
User yang 

inginmendaftarkanakunbaruharusmemasukaninformasi 

username, nomortelepon, email, dan password. 



 
 

LamanBeranda 
 
Lamaninidapatdiaksesmelalui “Beranda” yang terletak pada 

navigasi di bawah layer utamaaplikasi. 

 

Pada lamanBeranda, User diberikaninformasimengenaiberita-

berita yang terkaitdenganlayanan yang diberikan. 

Selainitu, terdapattigalayananutama yang disediakanyakni: 

- Antrian, untukmengambilantrian pada lokasi yang 

telahdisediakan. 

- Komplain, untukmemberikanpengaduankepadaperusahaan. 

- CustomerService, untukmenelpon customer service. 

 

 

LamanAntrian 
 
Pada laman ini  disediakanpengambilan nomor  antrian  secara 

online. Selainitu, terdapat juga informasimengenai nomor 

antrian yang saat ini sedang dilayani pada lokasi. 



 
 

LamanKomplain 
 
Pada laman ini disediakan kepada User untuk melakukan 

pengaduan kepada pihak perusahaan. Beberapa  informasi yang 

harus diisikan adalah kategori masalah, tingkat kepentingan, dan 

juga deskripsi dari masalah yang diadukan. 

 

LamanKomplain Detail 
 
Pada laman ini  User diberikan informasi mengenai status atau 

progress dari komplain/pengaduan yang telah  dikirimkan 

sebelumnya. 

User juga dapat membatalkankomplain/pengaduan yang 

dilakukan melalui “BatalkanPengaduan”. 



 
 

LamanPengaduan 
 
Lamaninidapatdiaksesmelalui “Pengaduan” yang terletak pada 

navigasi di bawah layer utamaaplikasi. 

 

Pada lamaniniUser 

diberikaninformasimengenaiseluruhpengaduan yang 

pernahdilakukanbesertadengan status 

pengaduantersebuttelahselesaiataumasihdalam proses. 

 

Dialog Cutomer Service 
 
Pada saat User memilih menu “Customer Service” 

makaaplikasiakanmenampilkan dialog yang memastikan User 

inginmelakukanpanggilanlangsungterhadap Customer Service 

dariperusahaansecaralangsung. 



 

LamanProfil 
 
Lamaninidapatdiaksesmelalui “Profil” yang terletak pada 

navigasi di bawah layer utamaaplikasi. 

 
Pada lamaniniUser diberikaninformasimengenaiakun yang 

digunakansaatini. 

User dapatmelakukanpengaturanulang password melalui “Ubah 

Password”. 

User juga dapatkeluar/logout dariakun yang digunakanmelalui 

“Keluar”. 

 
 
  



User Manual Website 
 
Laman Login 
 

 
 
User yang telahmemilikiakundapatmelakukan login dengancaramemasukan username dan 

password yang telahdidaftarkansebelumnya. 

User yang belummemilikiakundapatmendaftarkanakunterlebihdahulumelalui“Daftar disini”. 

 

  



LamanRegistrasi 
 

 
User yang inginmendaftarkanakunbaruharusmemasukaninformasi username, 

nomortelepon, email, dan password. 

 

  



LamanBeranda 
 

 
 

Lamaninidapatdiaksesmelalui “Beranda” yang terletak pada navigasi di bawah layer 

utamaaplikasi. 

Pada lamanBeranda, User diberikaninformasimengenaiberita-berita yang 

terkaitdenganlayanan yang diberikan. 

Selainitu, terdapattigalayananutama yang disediakanyakni: 

- Antrian, untukmengambilantrian pada lokasi yang telahdisediakan. 

- Komplain, untukmemberikanpengaduankepadaperusahaan. 

- CustomerService, untukmenelpon customer service. 

 

  



LamanAntrian 
 

 
 

Pada lamaninidisediakanpengambilannomorantriansecara online. Selainitu, terdapat juga 

informasimengenainomorantrian yang saatinisedangdilayani pada lokasi. 

User hanyaperlumelakukan ‘klik’ pada salah satujenispelaporankeluhan. 

Panggilan : untukjenispelaporanmelaluitelepon, akandiberikannomorpelaporan yang 

digunakan pada saatberbicaradengan CSO 

Tiket : untukjenispelaporanmelalui email, yang akanditeruskandengan menu detail 

komplain 

 

 

  



LamanAntrian e-Mail 
 

 
Pada lamaninidisediakan admin dapatmemantau dan melakukanmanajemen pada laporan 

yang diterimamelalui email, sehinggadapatmemaksimalkanpelayanansesuaidenganprioritas 

yang ada. 

 

 

  



LamanDetail Komplain 
 

 
Pada lamaninidisediakan data yang dibutuhkandalammelakukanpelaporankeluhankepada 

kami, dan juga jeniskeluhan yang dialami oleh pengguna. Data akanditeruskankepada 

admin, melaluilamanantrian e-Mail, yang 

selanjutnyaakandilakukantindakansesuaikebutuhan. 

 

  



Laman ActionKomplain 
 

 
Pada lamaninidisediakan data yang telahdipilah, mengenai status darimasing-masing 

complain, Openuntukkomplai yang belumdiberikantindakan, Assign Backuntuk data 

complain yang kurngjelas, Processuntukkomplai yang sedangditangani, Pendinguntuk 

complain yang memerlukanpenanganankhusus dan belumterselesaikan, Canceleduntuk 

complain yang dibatalkakarenatidakditemukanmasalah, Closeduntuk complain yang 

telahberhasildiselesaikan, dan Re-Proccessuntuk complain yang sama dan 

telahdiselesaikansebelumnyanamunterjadilagi. 

  



LamanPenangananKomplain 
 

 
Pada lamaniniuntukmengisi detail penanganan pada complain yang dilaporkan. 

 

  



LamanLaporan 
 

 
Pada lamaninidisediakankepada User untukmelihat log complain yang telahditangani. 

Beberapainformasi yang harusdiisikanadalahkategorimasalah, tingkatkepentingan, dan juga 

deskripsidarimasalah yang diadukan. 

 

  



LamanSmart Dashboard 
 

 
Pada lamaniniUser diberikaninformasimengenai status atau progress 

darikomplain/pengaduan yang telahdikirimkansebelumnya. 

User juga dapatmelihatgrafik dan data mengenaiprosentasegangguan pada tiap-tiapbagian. 

  



LamanProfil 
 

 
Lamaninidapatdiaksesmelalui “Service Management” yang terletak pada menu layer 

utamaaplikasi. 

 
Pada lamaniniUser diberikaninformasimengenaiakun yang digunakansaatini. 

User dapatmelakukanpengaturanulang password melalui “Ubah Password”. 
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KATA PENGANTAR 
 

 
Dalam melakukan aktivitas peminjaman dan pengembalian buku di 

Perpustakaan perlu adanya sistem komputerisasi. Peminjaman dan pengembalian 

masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mencatat data buku, data 

anggota, peminjaman dan pengembalian pada buku dengan tulis tangan. Hal ini 

mengakibatkan proses pelayanan terhadap anggota menjadi tidak efektif dengan 

ditambah pencarian buku yang masih dilakukan secara manual.  

Proses penyajian laporan bulanan pun tidak dapat disajikan dengan tepat 

waktu dan akurat. Untuk mengatasi masalah tersebut penulis membuat suatu 

aplikasi sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku. Dalam metode 

pengembangan sistem, Kami menggunakan metode RUP (Rational Unified 

Process) yang terdiri dari tahapan insepsi, elaborasi, konstruksi, transisi.  

Pembangunan aplikasi in menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan 

Compiler Borland C++ Builder Versi 6.0. Aplikasi ini kami tawarkan dapat 

meningkatkan kinerja kerja pada pegawai Fakultas Komputer Unsri dan dapat 

membantu proses kegiatan transaksi.  

 
 

 
Palembang, 27 Desember 2019 

 
Universitas Bina Darma 

 
Kelompok I MTI 2019 Kelas AR1
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1 PENDAHULUAN  

 

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 

 
Dokumen user manual Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan  Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Sriwijaya ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan utama pengembanganaplikasi: 

a. Meningkatkan pelayanan kepada anggota Perpustakaan Fakultas 

Komputer Universitas Sriwijaya; 

b. Meningkatkan kinerja pegawai dalam penyajian laporan secara tepat 

waktu. 

c. Ddapat mengurangi tingkat kesalahan, mempercepat aktifitas transaksi, dan 

memberi keamanan dalam pengolahan data perpustakaan. 

 
Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini 
yaitu: 

1. Administrator Sistem Informasi Perpustakaan 

Administrator Sistem informasi perpustakaan menggunakan 

dokumen ini sebagai panduan untuk menambahkan user, 

menambahkan perbendaharaan buku, mengelola laporan peminjaman dan 

pengembalian buku; 

2. Anggota Perpustakaan 

Panduan penggunaan aplikasi Sistem informasi perpustakaan. 

 

1.2 DESKRIPSI UMUM SISTEM 

 
1. Deskripsi Umum Aplikasi 

Aplikasi  ini dapat membantu menangani kerentanan terjadinya kesalahan 

dalam pencatatan transaksi, ketidak-efektifan dalam aktivitas transaksi 

peminjaman, pengembalian dan proses rekapitulasi data peminjaman dan 

pengembalian akibat dari sistem yang sedang berjalan. 
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2 SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN  
 
 

2.1 Perangkat Lunak 

 
Sistem operasi dengan menggunakan Microsoft Windows XP Professional  atau yang 

lebih tinggi. 

 
 

2.2 Perangkat Keras 
 

Perangkat keras yang dilibatkan dalam pengujian aplikasi ini adalah: 

1. Komputer dengan prosesor Pentium 166 Mhz atau yang lebih tinggi;  
 

2. RAM minimal 64 Mb; 
 

3. Hard disk yang bebas minimal 400 Mb; 

 
4. Mouse dan Keyboard sebagai peralatan antarmuka. 

 

 
2.3 Sumber Daya Manusia 

 

Sumber daya manusia yang akan menggunakan aplikasi ini dari sisi Administrator adalah 

yang Memiliki pemahaman tentang antar muka computer dan mengoperasikannya. 

Sedangkan dari sisi Operator adalah yang memiliki pemahaman tentang penyusunan 

Laporan perpustakaan. 

 

2.4 Pengenalan Dan Pelatihan 
 

Sumber daya manusia yang terlibat dalam operasinal penggunaan aplikasi ini 

sehari-hari terlebih dahuli diberikan pengenalan dan pelatihan yang cukup 

untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan ini.
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3.    PENGGUNAAN APLIKASI 

 
 

3.1 Form Login 

Form Login merupakan tampilan awal ketika akan menggunakan program aplikasi ini. 

 
 

Gambar 1 Form Login 

Ketika akan menggunakan program aplikasi ini, pengguna harus terlebih dahulu terdaftar 

sebagai user, baru dapat melakukan login dengan menginputkan kode user berikut password.  

Kemudian program aplikasi akan membaca status dari kode user yang diinputkan, terdapat dua 

status user, yaitu administrator dan operator. Status tersebut berguna sebagai otorisasi dalam 

penggunaan program aplikasi. 

3.2 Form Menu 

    Form Menu merupakan tampilan utama dari program ini, yang merupakan file 

induk yang akan mendukung semua proses yang ada pada Sistem Informasi 

Peminjaman dan Pengembalian Buku. 
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Gambar 2 Form Menu 

Pada  form menu terdiri dari beberapa sub menu yang dikelompokkan menurut 

kegunaannya masing-masing. 

a. Perubahan Aturan, terdiri dari : 

◦ Set Denda, berguna untuk mengubah besarnya nilai denda harian yang baru bila ada 

perubahan aturan atau kebijakan baru yang ditetapkan; 

◦ Set Batas Waktu Peminjaman, berguna untuk melakukan perubahan lama waktu 

batas peminjaman buku bila ada aturan atau kebijakan baru yang ditetapkan; 

◦ Set Batas Max Buku yang Dipinjam, berguna untuk mengubah batas maksimal buku 

yang akan dipinjam oleh anggota bila ada perubahan aturan atau kebijakan baru yang 

ditetapkan. 
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b. Input Data, terdiri dari : 

◦ Data Anggota, memiliki sub menu, yaitu : Mahasiswa dan Dosen yang berguna untuk      

 menyimpan data anggota baru, mengubah data anggota dan menghapus data        

anggota; 

◦ Data Buku, berguna untuk menyimpan data buku baru, mengubah data buku, 

menghapus data buku dan melakukan pencarian data buku; 

◦ Data User, berguna untuk menyimpan data user baru, mengubah data user, 

menghapus data user dan mengubah password. 

c.  Transaksi, terdiri dari : 

◦ Transaksi Peminjaman, berguna sebagai pencatatan data peminjaman buku; 

◦ Transaksi Pengembalian, berguna sebagai pencatatan data pengembalian buku. 

d.  Laporan, terdiri dari : 

◦ Laporan Buku, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data buku yang akan 

ditampilkan, terdiri dari laporan data buku secara keseluruhan, data buku yang 

tersedia dan data buku yang sedang dipinjam; 

◦ Laporan Peminjaman, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data peminjaman 

yang akan ditampilkan, terdiri dari laporan data peminjaman buku secara keseluruhan 

atau data peminjaman buku berdasarkan bulan dan tahun dengan pilihan jenis 

keanggotaan Mahasiswa atau Dosen; 

◦ Laporan Pengembalian, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data 

pengembalian yang akan ditampilkan, terdiri dari laporan data pengembalian buku 

secara keseluruhan atau data pengembalian buku berdasarkan bulan dan tahun 

dengan pilihan jenis keanggotaan Mahasiswa atau Dosen; 

◦ Laporan Denda, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data denda yang akan 

ditampilkan, terdiri dari laporan data denda secara keseluruhan atau data denda 



 

10 
 

berdasarkan bulan dan tahun dengan pilihan jenis keanggotaan Mahasiswa atau 

Dosen. 

e.  Keluar 

◦ Log Out, berguna untuk kembali ke form login apabila akan terjadi pergantian 

pengguna program aplikasi; 

◦ Keluar Aplikasi, berguna untuk keluar dari aplikasi perpustakaan. 

Tampilan form set denda akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 3 Form Set Denda 

Untuk melakukan pengubahan denda, inputkan denda baru yang diinginkan pada kotak 

nilai denda kemudian tekan tombol ubah,  maka nilai denda akan berubah dimana 

perubahan tersebut dapat dilihat langsung pada form set denda. 

 

3.3 Form Data User 

User akan diproses atau diolah pada form data user, tampilan form user akan terlihat pada 

gambar di bawah ini : 
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Gambar 4 Form Data User 

Untuk memproses atau mengolah data user hanya dapat dilakukan oleh user yang memiliki 

status administrator, berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1. Penyimpanan Data User Baru 

 Inputkan kode user, nama user, alamat, no. telepon, status dan password (untuk 

penyimpanan data user baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang 

tersedia, jika telah selesai maka tekan tombol simpan, jika kode user telah tersedia maka 

akan menampilkan pesan dan data yang diinputkan tidak akan disimpan, jika kode user 

belum tersedia maka data yang diinputkan akan disimpan. 

2. Pengubahan Data User 

 Untuk melakukan pengubahan data user, terlebih dahulu harus memilih data user pada tabel 

user dengan mengklik data user yang akan diubah atau bisa juga dengan menginputkan 

kode user lalu menekan tombol cari. Setelah memilih data user pada tabel user, maka data 

user pada tabel user akan ditampilkan pada kotak-kotak edit, setelah selesai mengubah 

deskripsi data user maka tekan tombol ubah, maka deskripsi data user akan diubah. 

3. Penghapusan Data User 

 Untuk melakukan penghapusan data user, terlebih dahulu harus memilih data user pada 

tabel user dengan mengklik data user yang akan dihapus atau bisa juga dengan 

menginputkan kode user lalu menekan tombol cari. Setelah memilih data user pada tabel 
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user, maka data user pada tabel user akan ditampilkan pada kotak-kotak edit, setelah 

selesai maka tekan tombol hapus, maka data user akan dihapus. 

4. Perubahan Password 

 Untuk melakukan perubahan password dengan cara menekan tombol perubahan 

password, maka akan menampilkan konfirmasi perubahan password, kemudian 

menekan tombol ok, inputkan password yang lama pada kotak password lama kemudian 

inputkan juga password yang baru pada kotak password baru, setelah selesai kemudian 

menekan tombol ubah password. Jika password lama tidak sesuai maka akan 

menampilkan pesan dan password tidak akan diubah, tetapi jika password lama sesuai 

maka password lama akan diubah dengan password yang baru. Perubahan password 

tidak dapat digunakan untuk mengubah password user lain selain user yang sedang 

login. Dan perubahan password dapat dilakukan oleh semua status user.  

3.4 Form Data Anggota 

Form data anggota terbagi menjadi data anggota Mahasiswa dan data anggota Dosen. 

3.4.1 Form Data Anggota Mahasiswa 

Data anggota Mahasiswa akan diproses atau diolah pada form data anggota Mahasiswa. 

Tampilan form anggota Mahasiswa akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 5 Form Data Anggota Mahasiswa 
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Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1. Penyimpanan Data Anggota Baru 

 Inputkan kode anggota, nama anggota, jurusan, alamat dan no. telepon (untuk penyimpanan 

data anggota baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang tersedia, 

jika telah selesai maka tekan tombol simpan, maka data yang diinputkan akan disimpan 

(tombol simpan akan aktif bila kode anggota yang diinputkan belum terdaftar dalam 

database, tetapi jika sudah terdaftar akan menampilkan pesan kode sudah terdaftar dan 

diminta untuk menginputkan kode anggota yang lain, pemeriksaan kode dilakukan pada saat 

mengklik kotak pengisian nama anggota). 

2. Pengubahan Data Anggota 

 Untuk melakukan pengubahan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Setelah 

melakukan perubahan data anggota tekan tombol ubah dan akan ditampilkan konfirmasi 

pengubahan data, pilih tombol yes maka deskripsi data anggota akan diubah. 

3. Penghapusan Data Anggota 

 Untuk melakukan penghapusan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Jika data 

anggota yang akan dihapus telah sesuai tekan tombol hapus dan akan ditampilkan 

konfirmasi penghapusan data, pilih tombol yes maka data anggota akan dihapus. 

4. Pencarian Data Anggota 

Untuk melakukan pencarian data anggota, terlebih dahulu harus memilih kriteria pencarian 

dan menginputkan keyword kemudian menekan tombol cari, jika data anggota tidak 
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ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data anggota ditemukan maka deksripsi 

data anggota akan ditampilkan. 

5.  Menampilkan Seluruh Data Anggota 

Untuk menampilkan keseluruhan data anggota tekan tombol tampilkan seluruh data 

anggota, maka data anggota secara keseluruhan akan ditampilkan pada tabel anggota 

dalam form anggota. 

3.4.2 Form Data Anggota Dosen 

Data anggota Dosen akan diproses atau diolah pada form data anggota Dosen. Tampilan 

form anggota Dosen akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 6 Form Data Anggota Dosen 

Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.   Penyimpanan Data Anggota Baru 

 Inputkan kode anggota, nama anggota, status, alamat dan no. telepon (untuk penyimpanan 

data anggota baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang tersedia, 

jika telah selesai maka tekan tombol simpan, maka data yang diinputkan akan disimpan 

(tombol simpan akan aktif bila kode anggota yang diinputkan belum terdaftar dalam 

database, tetapi jika sudah terdaftar akan menampilkan pesan kode sudah terdaftar dan 

diminta untuk menginputkan kode anggota yang lain, pemeriksaan kode dilakukan pada saat 

mengklik kotak pengisian nama anggota). 
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2.   Pengubahan Data Anggota 

 Untuk melakukan pengubahan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Setelah 

melakukan perubahan data anggota tekan tombol ubah dan akan ditampilkan konfirmasi 

pengubahan data, pilih tombol yes maka deskripsi data anggota akan diubah. 

3.   Penghapusan Data Anggota 

 Untuk melakukan penghapusan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Jika data 

anggota yang akan dihapus telah sesuai tekan tombol hapus dan akan ditampilkan 

konfirmasi penghapusan data, pilih tombol yes maka data anggota akan dihapus. 

4.   Pencarian Data Anggota 

Untuk melakukan pencarian data anggota, terlebih dahulu harus memilih kriteria pencarian 

dan menginputkan keyword kemudian menekan tombol cari, jika data anggota tidak 

ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data anggota ditemukan maka deksripsi 

data anggota akan ditampilkan. 

5.  Menampilkan Seluruh Data Anggota 

Untuk menampilkan keseluruhan data anggota tekan tombol tampilkan seluruh data 

anggota, maka data anggota secara keseluruhan akan ditampilkan pada tabel 

anggota dalam form anggota. 
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3.5 Form Data Buku 

       Data buku akan diproses atau diolah pada form data buku, tampilan form buku 

akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

Gambar 7 Form Data Buku 

 
Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.  Penyimpanan Data Buku Baru 

   Inputkan kode buku, judul buku, nama pengarang, penerbit dan tahun terbit (untuk 

penyimpanan data buku baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang 

tersedia, jika telah selesai maka tekan tombol simpan, maka data yang diinputkan akan 

disimpan (tombol simpan akan aktif bila kode buku yang diinputkan belum terdaftar dalam 

database, tetapi jika sudah terdaftar akan menampilkan pesan kode sudah terdaftar dan diminta 

untuk menginputkan kode buku yang lain, pemeriksaan kode dilakukan pada saat mengklik 

kotak pengisian judul buku). 

2.  Pengubahan Data Buku 

 Untuk melakukan pengubahan data buku, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data buku dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian menekan 

tombol cari, jika data buku tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data buku 

ditemukan maka deksripsi data buku akan ditampilkan. Setelah melakukan perubahan data buku 
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tekan tombol ubah dan akan ditampilkan konfirmasi pengubahan data, pilih tombol yes maka 

deskripsi data buku akan diubah. 

3.  Penghapusan Data Buku 

 Untuk melakukan penghapusan data buku, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data buku dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian menekan 

tombol cari, jika data buku tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data buku 

ditemukan maka deksripsi data buku akan ditampilkan. Jika data buku yang akan dihapus telah 

sesuai tekan tombol hapus dan akan ditampilkan konfirmasi penghapusan data, pilih tombol yes 

maka data anggota akan dihapus. 

4.  Pencarian Data Buku 

 Untuk melakukan pencarian data buku, terlebih dahulu harus memilih kriteria pencarian 

dan menginputkan keyword kemudian menekan tombol cari, jika data buku tidak ditemukan 

maka akan menampilkan pesan, jika data buku ditemukan maka deksripsi data buku akan 

ditampilkan.  

5.  Menampilkan Seluruh Data Buku 

 Untuk menampilkan keseluruhan data buku tekan tombol tampilkan seluruh data 

buku, maka data buku secara keseluruhan akan ditampilkan pada tabel buku dalam 

form buku. 

3.6 Form transaksi Peminjaman Buku 

 Data transaksi  peminjaman  buku  akan diproses  atau diolah  pada  form transaksi 

peminjaman buku. 

 Tampilan form transaksi peminjaman buku akan terlihat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 8 Form Transaksi Peminjaman Buku 

Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.  Menginputkan Kode Anggota 

 Untuk memulai proses pencatatan transaksi peminjaman buku, terlebih dahulu harus 

menginputkan kode anggota, lalu tekan tombol cari, jika kode anggota tidak terdaftar maka akan 

menampilkan pesan bahwa kode anggota tidak terdaftar dan proses pencatatan transaksi 

peminjaman buku tidak dapat dilakukan (pencatatan transaksi peminjaman buku hanya dapat 

dilakukan apabila telah menginputkan kode anggota dan kode anggota yang diinputkan 

terdaftar). Jika kode anggota yang diinputkan terdaftar dan ada dalam daftar peminjaman akan 

ditampilkan pesan untuk mengembalikan buku terlebih dahulu jika ingin melakukan peminjaman 

dan anggota tersebut tidak dapat melakukan transaksi peminjaman buku. Jika kode anggota 

yang diinputkan terdaftar dan tidak ada dalam daftar peminjaman maka akan menampilkan 

nama anggota, status anggota dan anggota tersebut dapat melakukan proses pencatatan 

transaksi peminjaman buku.  
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2.  Menginputkan Kode Buku 

 Inputkan kode buku, lalu tekan tombol cari. 

 Jika kode buku yang diinputkan tidak terdaftar maka akan menampilkan pesan bahwa 

kode buku yang diinputkan tidak terdaftar dan diminta untuk menginputkan kode buku 

yang lain. 

 Jika kode buku yang diinputkan terdaftar dan buku tersebut tidak dipinjam maka akan 

menampilkan deskripsi buku.  

 Jika kode buku yang diinputkan terdaftar tetapi buku tersebut dipinjam maka akan 

menampilkan pesan bahwa buku dipinjam dan diminta untuk menginputkan kode buku 

yang lain. 

3.  Penambahan Item Peminjaman Buku 

 Setelah deskripsi data buku ditampilkan tekan tombol tambah item buku, maka deskripsi 

item peminjaman buku akan ditampilkan pada tabel item peminjaman buku dan data buku akan 

disimpan.  

4.  Pembatalan Item Peminjaman Buku  

 Apabila setelah melakukan penginputan  item peminjaman buku keseluruhan ternyata 

ada item peminjaman buku yang akan dibatalkan maka terlebih dahulu harus memilih data item 

peminjaman buku pada tabel item peminjaman buku dengan mengklik data item peminjaman 

buku yang akan dibatalkan. Setelah memilih data item peminjaman buku yang akan dibatalkan 

tekan tombol pembatalan item buku, maka data item peminjaman buku akan dihapus.  

5.  Pembatalan Transaksi Peminjaman 

 Untuk melakukan pembatalan transaksi peminjaman buku tekan tombol pembatalan 

transaksi, maka data item peminjaman buku yang telah diinputkan akan dihapus. 

6.  Penyimpanan Pencatatan Transaksi Peminjaman buku 

 Setelah penambahan item peminjaman buku selesai dilakukan maka tekan 

tombol simpan untuk menyimpan data pencatatan transaksi peminjaman buku. 
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3.7 Form Transaksi Pengembalian Buku 

 Data transaksi pengembalian buku akan diproses atau diolah pada form transaksi 

pengembalian buku, tampilan form transaksi pengembalian buku akan terlihat pada gambar di 

bawah ini : 

 
 

Gambar 9 Form Transaksi Pengembalian Buku 

Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.  Menginputkan Kode Anggota  

 Untuk memulai proses pencatatan transaksi pengembalian buku, terlebih dahulu harus 

menginputkan kode anggota, lalu tekan tombol cari, jika kode anggota tidak terdaftar maka akan 

menampilkan pesan bahwa kode anggota tidak terdaftar dan proses pencatatan transaksi 

pengembalian buku tidak dapat dilakukan (pencatatan transaksi pengembalian buku hanya 

dapat dilakukan apabila telah menginputkan kode anggota dan kode anggota yang diinputkan 

terdaftar). Jika kode anggota yang diinputkan terdaftar dan tidak ada dalam daftar peminjaman 

akan ditampilkan pesan bahwa anggota tersebut tidak meminjam buku sehingga tidak dapat 

melakukan transaksi pengembalian buku. Jika kode anggota yang diinputkan terdaftar dan ada 

dalam daftar peminjaman maka akan menampilkan nama anggota, status anggota serta item 
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buku yang dipinjam pada tabel item peminjaman buku dan anggota tersebut dapat melakukan 

proses pencatatan transaksi pengembalian buku. 

2.  Menginputkan Kode Buku 

 Inputkan kode buku yang ingin dikembalikan dimana kode tersebut dapat dilihat pada 

tabel item buku yang dipinjam, lalu tekan tombol cari. 

 Jika kode buku yang diinputkan sesuai dengan daftar item buku yang dipinjam maka 

akan tampil deskripsi buku dan tanggal peminjaman buku. 

 Jika kode buku yang diinputkan tidak sesuai dengan item buku yang dipinjam,  akan 

tampil pesan untuk melihat pada tabel daftar item peminjaman buku.   

3.  Proses 

 Setelah deskripsi buku dan tanggal peminjaman buku ditampilkan, klik tombol proses, 

akan tampil denda yang harus dibayar jika pengembalian buku terlambat dari batas waktu yang 

telah ditentukan dan data item data pengembalian buku disimpan. 

4.  Pembatalan Item Pengembalian Buku 

 Apabila setelah melakukan proses pengembalian item buku dan ternyata ada item buku 

yang akan dibatalkan maka terlebih dahulu harus memilih data item buku pada tabel item 

peminjaman buku dengan mengklik data item buku yang akan dibatalkan. Setelah memilih data 

item buku yang akan dibatalkan tekan tombol pembatalan item buku, maka data item 

pengembalian buku akan dihapus dan denda item buku berdasarkan item buku yang dibatalkan 

akan berkurang.  

5. Pembatalan Transaksi Pengembalian 

 Untuk melakukan pembatalan transaksi pengembalian buku tekan tombol pembatalan 

transaksi, maka data item pengembalian buku yang telah diinputkan akan dihapus. 

6. Penyimpanan Pencatatan Transaksi Pengembalian Buku 
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Setelah proses item pengembalian buku selesai dilakukan maka tekan 

tombol simpan untuk menyimpan data pencatatan transaksi pengembalian 

buku. 

3.8 Form Konfirmasi Laporan Data Buku 

Tampilan form konfirmasi laporan data buku akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 10 Form Konfirmasi Laporan Data Buku 

 Untuk mencetak laporan data buku terlebih dahulu memilih kriteria laporan data 

buku yang akan dicetak kemudian tekan tombol lihat. 

3.9 Form konfirmasi Laporan Data Peminjaman 

 Tampilan form konfirmasi laporan data pembelian akan terlihat pada gambar di bawah  

ini : 

 
 

Gambar 11 Form Konfirmasi Laporan Data Peminjaman 
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 Untuk mencetak laporan data peminjaman, berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara 

yang perlu dilakukan : 

1. Mencetak Laporan Data Pembelian Berdasarkan Bulan dan Tahun 

2. Untuk mencetak laporan data peminjaman berdasarkan bulan dan tahun terlebih dahulu 

harus memilih status keanggotaan serta bulan dan tahun yang diinginkan kemudian 

tekan tombol lihat. Jika data peminjaman berdasarkan bulan dan tahun yang dipilih tidak 

tersedia maka akan menampilkan pesan bahwa data peminjaman berdasarkan bulan 

dan tahun yang dipilih tidak tersedia dan laporan data peminjaman tidak ditampilkan. 

3. Mencetak Seluruh Laporan Data Peminjaman 

Untuk mencetak laporan data peminjaman secara keseluruhan terlebih dahulu 

harus memilih status keanggotaan yang diinginkan kemudian tekan tombol 

tampilkan seluruh data, laporan data peminjaman keseluruhan akan ditampilkan. 

 

3.10 Form Konfirmasi Laporan Data Denda 

 Tampilan form konfirmasi laporan data denda akan terlihat pada gambar dibawah ini : 

 
 

Gambar 12 Form Konfirmasi Laporan Data Denda 

 Untuk mencetak laporan data denda, berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang 

perlu dilakukan : 
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Mencetak Laporan Data Denda Berdasarkan Bulan dan Tahun 

 Untuk mencetak laporan data denda berdasarkan bulan dan tahun terlebih dahulu harus 

memilih status keanggotaan serta bulan dan tahun yang diinginkan kemudian tekan 

tombol lihat. Jika data denda berdasarkan bulan dan tahun yang dipilih tidak tersedia 

maka akan menampilkan pesan bahwa data denda berdasarkan bulan dan tahun yang 

dipilih tidak tersedia dan laporan data denda tidak ditampilkan. 

 Mencetak Seluruh Laporan Data Denda 

 Untuk mencetak laporan data denda secara keseluruhan terlebih dahulu  harus 

 memilih status keanggotaan yang diinginkan kemudian tekan tombol 

 tampilkan seluruh data maka laporan data denda keseluruhan akan ditampilkan. 

 

3.11 Sub Menu Logout 

 Sub menu ini berguna untuk menampilkan kembali ke form login apabila akan 

mengganti user lain yang akan menggunakan program aplikasi. 

 

3.12 Sub Menu Tutup Aplikasi 

 Berguna untuk menutup program aplikasi apabila telah selesai menggunakan 

aplikasi. 

 

 



Halaman input data buku 

Nama Mahasiswa  : ANDRIANSYAH 

NIM    : 20192420020 

  

 

Input Data Buku 

 

 

 

 

 

 

Id_buku Judul Harga ISBN 
    
    
 

Id buku XXXXXX 

Judul Buku XXXXXX 

Harga XXXXXX 

ISBN XXXXXX 

Simpan Batal Hapus Cari Ubah Data 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Dalam melakukan aktivitas peminjaman dan pengembalian buku di 

Perpustakaan perlu adanya sistem komputerisasi. Peminjaman dan pengembalian 

masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mencatat data buku, data 

anggota, peminjaman dan pengembalian pada buku dengan tulis tangan. Hal ini 

mengakibatkan proses pelayanan terhadap anggota menjadi tidak efektif dengan 

ditambah pencarian buku yang masih dilakukan secara manual.  

Proses penyajian laporan bulanan pun tidak dapat disajikan dengan tepat 

waktu dan akurat. Untuk mengatasi masalah tersebut penulis membuat suatu 

aplikasi sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku. Dalam metode 

pengembangan sistem, Kami menggunakan metode RUP (Rational Unified 

Process) yang terdiri dari tahapan insepsi, elaborasi, konstruksi, transisi.  

Pembangunan aplikasi in menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan 

Compiler Borland C++ Builder Versi 6.0. Aplikasi ini kami tawarkan dapat 

meningkatkan kinerja kerja pada pegawai Fakultas Komputer Unsri dan dapat 

membantu proses kegiatan transaksi.  

 
 
 

Palembang, 27 Desember 2019 
 

Universitas Bina Darma 
 

Kelompok I MTI 2019 Kelas AR1
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1 PENDAHULUAN  
 

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 
 

Dokumen user manual Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan  Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Sriwijaya ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan utama pengembanganaplikasi: 
a. Meningkatkan pelayanan kepada anggota Perpustakaan Fakultas 

Komputer Universitas Sriwijaya; 

b. Meningkatkan kinerja pegawai dalam penyajian laporan secara tepat 

waktu. 

c. Ddapat mengurangi tingkat kesalahan, mempercepat aktifitas transaksi, dan 

memberi keamanan dalam pengolahan data perpustakaan. 

 
Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini 
yaitu: 

1. Administrator Sistem Informasi Perpustakaan 
Administrator Sistem informasi perpustakaan menggunakan 

dokumen ini sebagai panduan untuk menambahkan user, 

menambahkan perbendaharaan buku, mengelola laporan peminjaman dan 

pengembalian buku; 

2. Anggota Perpustakaan 
Panduan penggunaan aplikasi Sistem informasi perpustakaan. 

 
1.2 DESKRIPSI UMUM SISTEM 

 
1. Deskripsi Umum Aplikasi 

Aplikasi  ini dapat membantu menangani kerentanan terjadinya kesalahan 

dalam pencatatan transaksi, ketidak-efektifan dalam aktivitas transaksi 

peminjaman, pengembalian dan proses rekapitulasi data peminjaman dan 

pengembalian akibat dari sistem yang sedang berjalan. 
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2 SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN  
 
 

2.1 Perangkat Lunak 
 

Sistem operasi dengan menggunakan Microsoft Windows XP Professional  atau yang 

lebih tinggi. 

 
 

2.2 Perangkat Keras 
 

Perangkat keras yang dilibatkan dalam pengujian aplikasi ini adalah: 
1. Komputer dengan prosesor Pentium 166 Mhz atau yang lebih tinggi;  

 
2. RAM minimal 64 Mb; 

 
3. Hard disk yang bebas minimal 400 Mb; 

 
4. Mouse dan Keyboard sebagai peralatan antarmuka. 

 
 

2.3 Sumber Daya Manusia 
 

Sumber daya manusia yang akan menggunakan aplikasi ini dari sisi Administrator adalah 

yang Memiliki pemahaman tentang antar muka computer dan mengoperasikannya. 

Sedangkan dari sisi Operator adalah yang memiliki pemahaman tentang penyusunan 

Laporan perpustakaan. 

 

2.4 Pengenalan Dan Pelatihan 
 

Sumber daya manusia yang terlibat dalam operasinal penggunaan aplikasi ini 

sehari-hari terlebih dahuli diberikan pengenalan dan pelatihan yang cukup 

untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan ini.
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3.    PENGGUNAAN APLIKASI 
 
 

3.1 Form Login 

Form Login merupakan tampilan awal ketika akan menggunakan program aplikasi ini. 

 
 

Gambar 1 Form Login 

Ketika akan menggunakan program aplikasi ini, pengguna harus terlebih dahulu terdaftar 

sebagai user, baru dapat melakukan login dengan menginputkan kode user berikut password.  

Kemudian program aplikasi akan membaca status dari kode user yang diinputkan, terdapat dua 

status user, yaitu administrator dan operator. Status tersebut berguna sebagai otorisasi dalam 

penggunaan program aplikasi. 

3.2 Form Menu 

    Form Menu merupakan tampilan utama dari program ini, yang merupakan file 

induk yang akan mendukung semua proses yang ada pada Sistem Informasi 

Peminjaman dan Pengembalian Buku. 
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Gambar 2 Form Menu 

Pada  form menu terdiri dari beberapa sub menu yang dikelompokkan menurut 

kegunaannya masing-masing. 

a. Perubahan Aturan, terdiri dari : 

◦ Set Denda, berguna untuk mengubah besarnya nilai denda harian yang baru bila ada 

perubahan aturan atau kebijakan baru yang ditetapkan; 

◦ Set Batas Waktu Peminjaman, berguna untuk melakukan perubahan lama waktu 

batas peminjaman buku bila ada aturan atau kebijakan baru yang ditetapkan; 

◦ Set Batas Max Buku yang Dipinjam, berguna untuk mengubah batas maksimal buku 

yang akan dipinjam oleh anggota bila ada perubahan aturan atau kebijakan baru yang 

ditetapkan. 
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b. Input Data, terdiri dari : 

◦ Data Anggota, memiliki sub menu, yaitu : Mahasiswa dan Dosen yang berguna untuk      

 menyimpan data anggota baru, mengubah data anggota dan menghapus data        

anggota; 

◦ Data Buku, berguna untuk menyimpan data buku baru, mengubah data buku, 

menghapus data buku dan melakukan pencarian data buku; 

◦ Data User, berguna untuk menyimpan data user baru, mengubah data user, 

menghapus data user dan mengubah password. 

c.  Transaksi, terdiri dari : 

◦ Transaksi Peminjaman, berguna sebagai pencatatan data peminjaman buku; 

◦ Transaksi Pengembalian, berguna sebagai pencatatan data pengembalian buku. 

d.  Laporan, terdiri dari : 

◦ Laporan Buku, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data buku yang akan 

ditampilkan, terdiri dari laporan data buku secara keseluruhan, data buku yang 

tersedia dan data buku yang sedang dipinjam; 

◦ Laporan Peminjaman, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data peminjaman 

yang akan ditampilkan, terdiri dari laporan data peminjaman buku secara keseluruhan 

atau data peminjaman buku berdasarkan bulan dan tahun dengan pilihan jenis 

keanggotaan Mahasiswa atau Dosen; 

◦ Laporan Pengembalian, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data 

pengembalian yang akan ditampilkan, terdiri dari laporan data pengembalian buku 

secara keseluruhan atau data pengembalian buku berdasarkan bulan dan tahun 

dengan pilihan jenis keanggotaan Mahasiswa atau Dosen; 

◦ Laporan Denda, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data denda yang akan 

ditampilkan, terdiri dari laporan data denda secara keseluruhan atau data denda 



10 
 

berdasarkan bulan dan tahun dengan pilihan jenis keanggotaan Mahasiswa atau 

Dosen. 

e.  Keluar 

◦ Log Out, berguna untuk kembali ke form login apabila akan terjadi pergantian 

pengguna program aplikasi; 

◦ Keluar Aplikasi, berguna untuk keluar dari aplikasi perpustakaan. 

Tampilan form set denda akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 3 Form Set Denda 

Untuk melakukan pengubahan denda, inputkan denda baru yang diinginkan pada kotak 

nilai denda kemudian tekan tombol ubah,  maka nilai denda akan berubah dimana 

perubahan tersebut dapat dilihat langsung pada form set denda. 

 
3.3 Form Data User 

User akan diproses atau diolah pada form data user, tampilan form user akan terlihat pada 

gambar di bawah ini : 
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Gambar 4 Form Data User 

Untuk memproses atau mengolah data user hanya dapat dilakukan oleh user yang memiliki 

status administrator, berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1. Penyimpanan Data User Baru 

 Inputkan kode user, nama user, alamat, no. telepon, status dan password (untuk 

penyimpanan data user baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang 

tersedia, jika telah selesai maka tekan tombol simpan, jika kode user telah tersedia maka 

akan menampilkan pesan dan data yang diinputkan tidak akan disimpan, jika kode user 

belum tersedia maka data yang diinputkan akan disimpan. 

2. Pengubahan Data User 

 Untuk melakukan pengubahan data user, terlebih dahulu harus memilih data user pada tabel 

user dengan mengklik data user yang akan diubah atau bisa juga dengan menginputkan 

kode user lalu menekan tombol cari. Setelah memilih data user pada tabel user, maka data 

user pada tabel user akan ditampilkan pada kotak-kotak edit, setelah selesai mengubah 

deskripsi data user maka tekan tombol ubah, maka deskripsi data user akan diubah. 

3. Penghapusan Data User 

 Untuk melakukan penghapusan data user, terlebih dahulu harus memilih data user pada 

tabel user dengan mengklik data user yang akan dihapus atau bisa juga dengan 

menginputkan kode user lalu menekan tombol cari. Setelah memilih data user pada tabel 
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user, maka data user pada tabel user akan ditampilkan pada kotak-kotak edit, setelah 

selesai maka tekan tombol hapus, maka data user akan dihapus. 

4. Perubahan Password 

 Untuk melakukan perubahan password dengan cara menekan tombol perubahan 

password, maka akan menampilkan konfirmasi perubahan password, kemudian 

menekan tombol ok, inputkan password yang lama pada kotak password lama kemudian 

inputkan juga password yang baru pada kotak password baru, setelah selesai kemudian 

menekan tombol ubah password. Jika password lama tidak sesuai maka akan 

menampilkan pesan dan password tidak akan diubah, tetapi jika password lama sesuai 

maka password lama akan diubah dengan password yang baru. Perubahan password 

tidak dapat digunakan untuk mengubah password user lain selain user yang sedang 

login. Dan perubahan password dapat dilakukan oleh semua status user.  

3.4 Form Data Anggota 

Form data anggota terbagi menjadi data anggota Mahasiswa dan data anggota Dosen. 

3.4.1 Form Data Anggota Mahasiswa 

Data anggota Mahasiswa akan diproses atau diolah pada form data anggota Mahasiswa. 

Tampilan form anggota Mahasiswa akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 5 Form Data Anggota Mahasiswa 
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Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1. Penyimpanan Data Anggota Baru 

 Inputkan kode anggota, nama anggota, jurusan, alamat dan no. telepon (untuk penyimpanan 

data anggota baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang tersedia, 

jika telah selesai maka tekan tombol simpan, maka data yang diinputkan akan disimpan 

(tombol simpan akan aktif bila kode anggota yang diinputkan belum terdaftar dalam 

database, tetapi jika sudah terdaftar akan menampilkan pesan kode sudah terdaftar dan 

diminta untuk menginputkan kode anggota yang lain, pemeriksaan kode dilakukan pada saat 

mengklik kotak pengisian nama anggota). 

2. Pengubahan Data Anggota 

 Untuk melakukan pengubahan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Setelah 

melakukan perubahan data anggota tekan tombol ubah dan akan ditampilkan konfirmasi 

pengubahan data, pilih tombol yes maka deskripsi data anggota akan diubah. 

3. Penghapusan Data Anggota 

 Untuk melakukan penghapusan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Jika data 

anggota yang akan dihapus telah sesuai tekan tombol hapus dan akan ditampilkan 

konfirmasi penghapusan data, pilih tombol yes maka data anggota akan dihapus. 

4. Pencarian Data Anggota 

Untuk melakukan pencarian data anggota, terlebih dahulu harus memilih kriteria pencarian 

dan menginputkan keyword kemudian menekan tombol cari, jika data anggota tidak 
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ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data anggota ditemukan maka deksripsi 

data anggota akan ditampilkan. 

5.  Menampilkan Seluruh Data Anggota 

Untuk menampilkan keseluruhan data anggota tekan tombol tampilkan seluruh data 

anggota, maka data anggota secara keseluruhan akan ditampilkan pada tabel anggota 

dalam form anggota. 

3.4.2 Form Data Anggota Dosen 

Data anggota Dosen akan diproses atau diolah pada form data anggota Dosen. Tampilan 

form anggota Dosen akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 6 Form Data Anggota Dosen 

Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.   Penyimpanan Data Anggota Baru 

 Inputkan kode anggota, nama anggota, status, alamat dan no. telepon (untuk penyimpanan 

data anggota baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang tersedia, 

jika telah selesai maka tekan tombol simpan, maka data yang diinputkan akan disimpan 

(tombol simpan akan aktif bila kode anggota yang diinputkan belum terdaftar dalam 

database, tetapi jika sudah terdaftar akan menampilkan pesan kode sudah terdaftar dan 

diminta untuk menginputkan kode anggota yang lain, pemeriksaan kode dilakukan pada saat 

mengklik kotak pengisian nama anggota). 
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2.   Pengubahan Data Anggota 

 Untuk melakukan pengubahan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Setelah 

melakukan perubahan data anggota tekan tombol ubah dan akan ditampilkan konfirmasi 

pengubahan data, pilih tombol yes maka deskripsi data anggota akan diubah. 

3.   Penghapusan Data Anggota 

 Untuk melakukan penghapusan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Jika data 

anggota yang akan dihapus telah sesuai tekan tombol hapus dan akan ditampilkan 

konfirmasi penghapusan data, pilih tombol yes maka data anggota akan dihapus. 

4.   Pencarian Data Anggota 

Untuk melakukan pencarian data anggota, terlebih dahulu harus memilih kriteria pencarian 

dan menginputkan keyword kemudian menekan tombol cari, jika data anggota tidak 

ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data anggota ditemukan maka deksripsi 

data anggota akan ditampilkan. 

5.  Menampilkan Seluruh Data Anggota 

Untuk menampilkan keseluruhan data anggota tekan tombol tampilkan seluruh data 

anggota, maka data anggota secara keseluruhan akan ditampilkan pada tabel 

anggota dalam form anggota. 
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3.5 Form Data Buku 

       Data buku akan diproses atau diolah pada form data buku, tampilan form buku 

akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

Gambar 7 Form Data Buku 

 
Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.  Penyimpanan Data Buku Baru 

   Inputkan kode buku, judul buku, nama pengarang, penerbit dan tahun terbit (untuk 

penyimpanan data buku baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang 

tersedia, jika telah selesai maka tekan tombol simpan, maka data yang diinputkan akan 

disimpan (tombol simpan akan aktif bila kode buku yang diinputkan belum terdaftar dalam 

database, tetapi jika sudah terdaftar akan menampilkan pesan kode sudah terdaftar dan diminta 

untuk menginputkan kode buku yang lain, pemeriksaan kode dilakukan pada saat mengklik 

kotak pengisian judul buku). 

2.  Pengubahan Data Buku 

 Untuk melakukan pengubahan data buku, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data buku dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian menekan 

tombol cari, jika data buku tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data buku 

ditemukan maka deksripsi data buku akan ditampilkan. Setelah melakukan perubahan data buku 
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tekan tombol ubah dan akan ditampilkan konfirmasi pengubahan data, pilih tombol yes maka 

deskripsi data buku akan diubah. 

3.  Penghapusan Data Buku 

 Untuk melakukan penghapusan data buku, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data buku dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian menekan 

tombol cari, jika data buku tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data buku 

ditemukan maka deksripsi data buku akan ditampilkan. Jika data buku yang akan dihapus telah 

sesuai tekan tombol hapus dan akan ditampilkan konfirmasi penghapusan data, pilih tombol yes 

maka data anggota akan dihapus. 

4.  Pencarian Data Buku 

 Untuk melakukan pencarian data buku, terlebih dahulu harus memilih kriteria pencarian 

dan menginputkan keyword kemudian menekan tombol cari, jika data buku tidak ditemukan 

maka akan menampilkan pesan, jika data buku ditemukan maka deksripsi data buku akan 

ditampilkan.  

5.  Menampilkan Seluruh Data Buku 

 Untuk menampilkan keseluruhan data buku tekan tombol tampilkan seluruh data 

buku, maka data buku secara keseluruhan akan ditampilkan pada tabel buku dalam 

form buku. 

3.6 Form transaksi Peminjaman Buku 

 Data transaksi  peminjaman  buku  akan diproses  atau diolah  pada  form transaksi 

peminjaman buku. 

 Tampilan form transaksi peminjaman buku akan terlihat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 8 Form Transaksi Peminjaman Buku 

Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.  Menginputkan Kode Anggota 

 Untuk memulai proses pencatatan transaksi peminjaman buku, terlebih dahulu harus 

menginputkan kode anggota, lalu tekan tombol cari, jika kode anggota tidak terdaftar maka akan 

menampilkan pesan bahwa kode anggota tidak terdaftar dan proses pencatatan transaksi 

peminjaman buku tidak dapat dilakukan (pencatatan transaksi peminjaman buku hanya dapat 

dilakukan apabila telah menginputkan kode anggota dan kode anggota yang diinputkan 

terdaftar). Jika kode anggota yang diinputkan terdaftar dan ada dalam daftar peminjaman akan 

ditampilkan pesan untuk mengembalikan buku terlebih dahulu jika ingin melakukan peminjaman 

dan anggota tersebut tidak dapat melakukan transaksi peminjaman buku. Jika kode anggota 

yang diinputkan terdaftar dan tidak ada dalam daftar peminjaman maka akan menampilkan 

nama anggota, status anggota dan anggota tersebut dapat melakukan proses pencatatan 

transaksi peminjaman buku.  
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2.  Menginputkan Kode Buku 

 Inputkan kode buku, lalu tekan tombol cari. 

• Jika kode buku yang diinputkan tidak terdaftar maka akan menampilkan pesan bahwa 

kode buku yang diinputkan tidak terdaftar dan diminta untuk menginputkan kode buku 

yang lain. 

• Jika kode buku yang diinputkan terdaftar dan buku tersebut tidak dipinjam maka akan 

menampilkan deskripsi buku.  

• Jika kode buku yang diinputkan terdaftar tetapi buku tersebut dipinjam maka akan 

menampilkan pesan bahwa buku dipinjam dan diminta untuk menginputkan kode buku 

yang lain. 

3.  Penambahan Item Peminjaman Buku 

 Setelah deskripsi data buku ditampilkan tekan tombol tambah item buku, maka deskripsi 

item peminjaman buku akan ditampilkan pada tabel item peminjaman buku dan data buku akan 

disimpan.  

4.  Pembatalan Item Peminjaman Buku  

 Apabila setelah melakukan penginputan  item peminjaman buku keseluruhan ternyata 

ada item peminjaman buku yang akan dibatalkan maka terlebih dahulu harus memilih data item 

peminjaman buku pada tabel item peminjaman buku dengan mengklik data item peminjaman 

buku yang akan dibatalkan. Setelah memilih data item peminjaman buku yang akan dibatalkan 

tekan tombol pembatalan item buku, maka data item peminjaman buku akan dihapus.  

5.  Pembatalan Transaksi Peminjaman 

 Untuk melakukan pembatalan transaksi peminjaman buku tekan tombol pembatalan 

transaksi, maka data item peminjaman buku yang telah diinputkan akan dihapus. 

6.  Penyimpanan Pencatatan Transaksi Peminjaman buku 

 Setelah penambahan item peminjaman buku selesai dilakukan maka tekan 

tombol simpan untuk menyimpan data pencatatan transaksi peminjaman buku. 
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3.7 Form Transaksi Pengembalian Buku 

 Data transaksi pengembalian buku akan diproses atau diolah pada form transaksi 

pengembalian buku, tampilan form transaksi pengembalian buku akan terlihat pada gambar di 

bawah ini : 

 
 

Gambar 9 Form Transaksi Pengembalian Buku 

Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.  Menginputkan Kode Anggota  

 Untuk memulai proses pencatatan transaksi pengembalian buku, terlebih dahulu harus 

menginputkan kode anggota, lalu tekan tombol cari, jika kode anggota tidak terdaftar maka akan 

menampilkan pesan bahwa kode anggota tidak terdaftar dan proses pencatatan transaksi 

pengembalian buku tidak dapat dilakukan (pencatatan transaksi pengembalian buku hanya 

dapat dilakukan apabila telah menginputkan kode anggota dan kode anggota yang diinputkan 

terdaftar). Jika kode anggota yang diinputkan terdaftar dan tidak ada dalam daftar peminjaman 

akan ditampilkan pesan bahwa anggota tersebut tidak meminjam buku sehingga tidak dapat 

melakukan transaksi pengembalian buku. Jika kode anggota yang diinputkan terdaftar dan ada 

dalam daftar peminjaman maka akan menampilkan nama anggota, status anggota serta item 
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buku yang dipinjam pada tabel item peminjaman buku dan anggota tersebut dapat melakukan 

proses pencatatan transaksi pengembalian buku. 

2.  Menginputkan Kode Buku 

 Inputkan kode buku yang ingin dikembalikan dimana kode tersebut dapat dilihat pada 

tabel item buku yang dipinjam, lalu tekan tombol cari. 

• Jika kode buku yang diinputkan sesuai dengan daftar item buku yang dipinjam maka 

akan tampil deskripsi buku dan tanggal peminjaman buku. 

• Jika kode buku yang diinputkan tidak sesuai dengan item buku yang dipinjam,  akan 

tampil pesan untuk melihat pada tabel daftar item peminjaman buku.   

3.  Proses 

 Setelah deskripsi buku dan tanggal peminjaman buku ditampilkan, klik tombol proses, 

akan tampil denda yang harus dibayar jika pengembalian buku terlambat dari batas waktu yang 

telah ditentukan dan data item data pengembalian buku disimpan. 

4.  Pembatalan Item Pengembalian Buku 

 Apabila setelah melakukan proses pengembalian item buku dan ternyata ada item buku 

yang akan dibatalkan maka terlebih dahulu harus memilih data item buku pada tabel item 

peminjaman buku dengan mengklik data item buku yang akan dibatalkan. Setelah memilih data 

item buku yang akan dibatalkan tekan tombol pembatalan item buku, maka data item 

pengembalian buku akan dihapus dan denda item buku berdasarkan item buku yang dibatalkan 

akan berkurang.  

5. Pembatalan Transaksi Pengembalian 

 Untuk melakukan pembatalan transaksi pengembalian buku tekan tombol pembatalan 

transaksi, maka data item pengembalian buku yang telah diinputkan akan dihapus. 

6. Penyimpanan Pencatatan Transaksi Pengembalian Buku 
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Setelah proses item pengembalian buku selesai dilakukan maka tekan 

tombol simpan untuk menyimpan data pencatatan transaksi pengembalian 

buku. 

3.8 Form Konfirmasi Laporan Data Buku 

Tampilan form konfirmasi laporan data buku akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 10 Form Konfirmasi Laporan Data Buku 

 Untuk mencetak laporan data buku terlebih dahulu memilih kriteria laporan data 

buku yang akan dicetak kemudian tekan tombol lihat. 

3.9 Form konfirmasi Laporan Data Peminjaman 

 Tampilan form konfirmasi laporan data pembelian akan terlihat pada gambar di bawah  

ini : 

 
 

Gambar 11 Form Konfirmasi Laporan Data Peminjaman 
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 Untuk mencetak laporan data peminjaman, berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara 

yang perlu dilakukan : 

1. Mencetak Laporan Data Pembelian Berdasarkan Bulan dan Tahun 

2. Untuk mencetak laporan data peminjaman berdasarkan bulan dan tahun terlebih dahulu 

harus memilih status keanggotaan serta bulan dan tahun yang diinginkan kemudian 

tekan tombol lihat. Jika data peminjaman berdasarkan bulan dan tahun yang dipilih tidak 

tersedia maka akan menampilkan pesan bahwa data peminjaman berdasarkan bulan 

dan tahun yang dipilih tidak tersedia dan laporan data peminjaman tidak ditampilkan. 

3. Mencetak Seluruh Laporan Data Peminjaman 

Untuk mencetak laporan data peminjaman secara keseluruhan terlebih dahulu 

harus memilih status keanggotaan yang diinginkan kemudian tekan tombol 

tampilkan seluruh data, laporan data peminjaman keseluruhan akan ditampilkan. 

 

3.10 Form Konfirmasi Laporan Data Denda 

 Tampilan form konfirmasi laporan data denda akan terlihat pada gambar dibawah ini : 

 
 

Gambar 12 Form Konfirmasi Laporan Data Denda 

 Untuk mencetak laporan data denda, berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang 

perlu dilakukan : 
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Mencetak Laporan Data Denda Berdasarkan Bulan dan Tahun 

• Untuk mencetak laporan data denda berdasarkan bulan dan tahun terlebih dahulu harus 

memilih status keanggotaan serta bulan dan tahun yang diinginkan kemudian tekan 

tombol lihat. Jika data denda berdasarkan bulan dan tahun yang dipilih tidak tersedia 

maka akan menampilkan pesan bahwa data denda berdasarkan bulan dan tahun yang 

dipilih tidak tersedia dan laporan data denda tidak ditampilkan. 

• Mencetak Seluruh Laporan Data Denda 

 Untuk mencetak laporan data denda secara keseluruhan terlebih dahulu  harus 

 memilih status keanggotaan yang diinginkan kemudian tekan tombol 

 tampilkan seluruh data maka laporan data denda keseluruhan akan ditampilkan. 

 

3.11 Sub Menu Logout 

 Sub menu ini berguna untuk menampilkan kembali ke form login apabila akan 

mengganti user lain yang akan menggunakan program aplikasi. 

 

3.12 Sub Menu Tutup Aplikasi 

 Berguna untuk menutup program aplikasi apabila telah selesai menggunakan 

aplikasi. 
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DANIEL KUKUH PRIBADI 
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User Manual Aplikasi Mobile (User) 
 

 
 

Laman Login 
 
User yang telah memiliki akun dapat 

melakukan login dengan cara memasukan 

username dan password yang telah 

didaftarkan sebelumnya. 

User yang belum memiliki akun dapat 

mendaftarkan akun terlebih dahulu melalui 

“Daftar disini”. 

 

Laman Registrasi 
 
User yang ingin mendaftarkan akun baru 

harus memasukan informasi username, 

nomor telepon, email, dan password. 



 
 

Laman Beranda 
 
Laman ini dapat diakses melalui “Beranda” 

yang terletak pada navigasi di bawah layer 

utama aplikasi. 

 

Pada laman Beranda, User diberikan 

informasi mengenai berita-berita yang 

terkait dengan layanan yang diberikan. 

Selain itu, terdapat tiga layanan utama yang 

disediakan yakni: 

- Antrian, untuk mengambil antrian pada 

lokasi yang telah disediakan. 

- Komplain, untuk memberikan 

pengaduan kepada perusahaan. 

- Customer Service, untuk menelpon 

customer service. 

 

 

Laman Antrian 
 
Pada laman ini disediakan pengambilan 

nomor antrian secara online. Selain itu, 

terdapat juga informasi mengenai nomor 

antrian yang saat ini sedang dilayani pada 

lokasi. 



 
 

Laman Komplain 
 
Pada laman ini disediakan kepada User 

untuk melakukan pengaduan kepada pihak 

perusahaan. Beberapa informasi yang harus 

diisikan adalah kategori masalah, tingkat 

kepentingan, dan juga deskripsi dari 

masalah yang diadukan. 

 

Laman Komplain Detail 
 
Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai status atau progress dari 

komplain/pengaduan yang telah dikirimkan 

sebelumnya. 

User juga dapat membatalkan 

komplain/pengaduan yang dilakukan 

melalui “Batalkan Pengaduan”. 



 
 

Laman Pengaduan 
 
Laman ini dapat diakses melalui 

“Pengaduan” yang terletak pada navigasi di 

bawah layer utama aplikasi. 

 

Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai seluruh pengaduan yang pernah 

dilakukan beserta dengan status pengaduan 

tersebut telah selesai atau masih dalam 

proses. 

 

Dialog Cutomer Service 
 
Pada saat User memilih menu “Customer 

Service” maka aplikasi akan menampilkan 

dialog yang memastikan User ingin 

melakukan panggilan langsung terhadap 

Customer Service dari perusahaan secara 

langsung. 



 

Laman Profil 
 
Laman ini dapat diakses melalui “Profil” 

yang terletak pada navigasi di bawah layer 

utama aplikasi. 

 
Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai akun yang digunakan saat ini. 

User dapat melakukan pengaturan ulang 

password melalui “Ubah Password”. 

User juga dapat keluar/logout dari akun 

yang digunakan melalui “Keluar”. 

 
 
  



User Manual Website 
 
Laman Login 
 

 
 
User yang telah memiliki akun dapat melakukan login dengan cara memasukan username dan 

password yang telah didaftarkan sebelumnya. 

User yang belum memiliki akun dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu melalui “Daftar 

disini”. 

 

  



Laman Registrasi 
 

 
User yang ingin mendaftarkan akun baru harus memasukan informasi username, nomor 

telepon, email, dan password. 

 

  



Laman Beranda 
 

 
 

Laman ini dapat diakses melalui “Beranda” yang terletak pada navigasi di bawah layer utama 

aplikasi. 

Pada laman Beranda, User diberikan informasi mengenai berita-berita yang terkait dengan 

layanan yang diberikan. 

Selain itu, terdapat tiga layanan utama yang disediakan yakni: 

- Antrian, untuk mengambil antrian pada lokasi yang telah disediakan. 

- Komplain, untuk memberikan pengaduan kepada perusahaan. 

- Customer Service, untuk menelpon customer service. 

 

  



Laman Antrian 
 

 
 

Pada laman ini disediakan pengambilan nomor antrian secara online. Selain itu, terdapat juga 

informasi mengenai nomor antrian yang saat ini sedang dilayani pada lokasi. 

User hanya perlu melakukan ‘klik’ pada salah satu jenis pelaporan keluhan. 

Panggilan :  untuk jenis pelaporan melalui telepon, akan diberikan nomor pelaporan yang 

digunakan pada saat berbicara dengan CSO 

Tiket : untuk jenis pelaporan melalui email, yang akan diteruskan dengan menu detail 

komplain 

 

 

  



Laman Antrian e-Mail 
 

 
Pada laman ini disediakan admin dapat memantau dan melakukan manajemen pada laporan 

yang diterima melalui email, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan sesuai dengan 

prioritas yang ada. 

 

 

  



Laman Detail Komplain 
 

 
Pada laman ini disediakan data yang dibutuhkan dalam melakukan pelaporan keluhan kepada 

kami, dan juga jenis keluhan yang dialami oleh pengguna. Data akan diteruskan kepada 

admin, melalui laman antrian e-Mail, yang selanjutnya akan dilakukan tindakan sesuai 

kebutuhan. 

 

  



Laman Action Komplain 
 

 
Pada laman ini disediakan data yang telah dipilah, mengenai status dari masing-masing 

complain, Open untuk komplai yang belum diberikan  tindakan, Assign Back untuk data 

complain yang kurng jelas, Process untuk komplai yang sedang ditangani, Pending untuk 

complain yang memerlukan penanganan khusus dan belum terselesaikan, Canceled untuk 

complain yang dibatalka karena tidak ditemukan masalah, Closed untuk complain yang telah 

berhasil diselesaikan, dan Re-Proccess untuk complain yang sama dan telah diselesaikan 

sebelumnya namun terjadi lagi. 

  



Laman Penanganan Komplain 
 

 
Pada laman ini untuk mengisi detail penanganan pada complain yang dilaporkan. 

 

  



Laman Laporan 
 

 
Pada laman ini disediakan kepada User untuk melihat log complain yang telah ditangani. 

Beberapa informasi yang harus diisikan adalah kategori masalah, tingkat kepentingan, dan 

juga deskripsi dari masalah yang diadukan. 

 

  



Laman Smart Dashboard 
 

 
Pada laman ini User diberikan informasi mengenai status atau progress dari 

komplain/pengaduan yang telah dikirimkan sebelumnya. 

User juga dapat melihat grafik dan data mengenai prosentase gangguan pada tiap-tiap 

bagian. 

  



Laman Profil 
 

 
Laman ini dapat diakses melalui “Service Management” yang terletak pada menu layer utama 

aplikasi. 

 
Pada laman ini User diberikan informasi mengenai akun yang digunakan saat ini. 

User dapat melakukan pengaturan ulang password melalui “Ubah Password”. 
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User Manual Aplikasi Mobile (User) 
 

 
 

Laman Login 
 
User yang telah memiliki akun dapat 

melakukan login dengan cara memasukan 

username dan password yang telah 

didaftarkan sebelumnya. 

User yang belum memiliki akun dapat 

mendaftarkan akun terlebih dahulu melalui 

“Daftar disini”. 

 

Laman Registrasi 
 
User yang ingin mendaftarkan akun baru 

harus memasukan informasi username, 

nomor telepon, email, dan password. 



 
 

Laman Beranda 
 
Laman ini dapat diakses melalui “Beranda” 

yang terletak pada navigasi di bawah layer 

utama aplikasi. 

 

Pada laman Beranda, User diberikan 

informasi mengenai berita-berita yang 

terkait dengan layanan yang diberikan. 

Selain itu, terdapat tiga layanan utama yang 

disediakan yakni: 

- Antrian, untuk mengambil antrian pada 

lokasi yang telah disediakan. 

- Komplain, untuk memberikan 

pengaduan kepada perusahaan. 

- Customer Service, untuk menelpon 

customer service. 

 

 

Laman Antrian 
 
Pada laman ini disediakan pengambilan 

nomor antrian secara online. Selain itu, 

terdapat juga informasi mengenai nomor 

antrian yang saat ini sedang dilayani pada 

lokasi. 



 
 

Laman Komplain 
 
Pada laman ini disediakan kepada User 

untuk melakukan pengaduan kepada pihak 

perusahaan. Beberapa informasi yang harus 

diisikan adalah kategori masalah, tingkat 

kepentingan, dan juga deskripsi dari 

masalah yang diadukan. 

 

Laman Komplain Detail 
 
Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai status atau progress dari 

komplain/pengaduan yang telah dikirimkan 

sebelumnya. 

User juga dapat membatalkan 

komplain/pengaduan yang dilakukan 

melalui “Batalkan Pengaduan”. 



 
 

Laman Pengaduan 
 
Laman ini dapat diakses melalui 

“Pengaduan” yang terletak pada navigasi di 

bawah layer utama aplikasi. 

 

Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai seluruh pengaduan yang pernah 

dilakukan beserta dengan status pengaduan 

tersebut telah selesai atau masih dalam 

proses. 

 

Dialog Cutomer Service 
 
Pada saat User memilih menu “Customer 

Service” maka aplikasi akan menampilkan 

dialog yang memastikan User ingin 

melakukan panggilan langsung terhadap 

Customer Service dari perusahaan secara 

langsung. 



 

Laman Profil 
 
Laman ini dapat diakses melalui “Profil” 

yang terletak pada navigasi di bawah layer 

utama aplikasi. 

 
Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai akun yang digunakan saat ini. 

User dapat melakukan pengaturan ulang 

password melalui “Ubah Password”. 

User juga dapat keluar/logout dari akun 

yang digunakan melalui “Keluar”. 

 
 
  



User Manual Website 
 
Laman Login 
 

 
 
User yang telah memiliki akun dapat melakukan login dengan cara memasukan username dan 

password yang telah didaftarkan sebelumnya. 

User yang belum memiliki akun dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu melalui “Daftar 

disini”. 

 

  



Laman Registrasi 
 

 
User yang ingin mendaftarkan akun baru harus memasukan informasi username, nomor 

telepon, email, dan password. 

 

  



Laman Beranda 
 

 
 

Laman ini dapat diakses melalui “Beranda” yang terletak pada navigasi di bawah layer utama 

aplikasi. 

Pada laman Beranda, User diberikan informasi mengenai berita-berita yang terkait dengan 

layanan yang diberikan. 

Selain itu, terdapat tiga layanan utama yang disediakan yakni: 

- Antrian, untuk mengambil antrian pada lokasi yang telah disediakan. 

- Komplain, untuk memberikan pengaduan kepada perusahaan. 

- Customer Service, untuk menelpon customer service. 

 

  



Laman Antrian 
 

 
 

Pada laman ini disediakan pengambilan nomor antrian secara online. Selain itu, terdapat juga 

informasi mengenai nomor antrian yang saat ini sedang dilayani pada lokasi. 

User hanya perlu melakukan ‘klik’ pada salah satu jenis pelaporan keluhan. 

Panggilan :  untuk jenis pelaporan melalui telepon, akan diberikan nomor pelaporan yang 

digunakan pada saat berbicara dengan CSO 

Tiket : untuk jenis pelaporan melalui email, yang akan diteruskan dengan menu detail 

komplain 

 

 

  



Laman Antrian e-Mail 
 

 
Pada laman ini disediakan admin dapat memantau dan melakukan manajemen pada laporan 

yang diterima melalui email, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan sesuai dengan 

prioritas yang ada. 

 

 

  



Laman Detail Komplain 
 

 
Pada laman ini disediakan data yang dibutuhkan dalam melakukan pelaporan keluhan kepada 

kami, dan juga jenis keluhan yang dialami oleh pengguna. Data akan diteruskan kepada 

admin, melalui laman antrian e-Mail, yang selanjutnya akan dilakukan tindakan sesuai 

kebutuhan. 

 

  



Laman Action Komplain 
 

 
Pada laman ini disediakan data yang telah dipilah, mengenai status dari masing-masing 

complain, Open untuk komplai yang belum diberikan  tindakan, Assign Back untuk data 

complain yang kurng jelas, Process untuk komplai yang sedang ditangani, Pending untuk 

complain yang memerlukan penanganan khusus dan belum terselesaikan, Canceled untuk 

complain yang dibatalka karena tidak ditemukan masalah, Closed untuk complain yang telah 

berhasil diselesaikan, dan Re-Proccess untuk complain yang sama dan telah diselesaikan 

sebelumnya namun terjadi lagi. 

  



Laman Penanganan Komplain 
 

 
Pada laman ini untuk mengisi detail penanganan pada complain yang dilaporkan. 

 

  



Laman Laporan 
 

 
Pada laman ini disediakan kepada User untuk melihat log complain yang telah ditangani. 

Beberapa informasi yang harus diisikan adalah kategori masalah, tingkat kepentingan, dan 

juga deskripsi dari masalah yang diadukan. 

 

  



Laman Smart Dashboard 
 

 
Pada laman ini User diberikan informasi mengenai status atau progress dari 

komplain/pengaduan yang telah dikirimkan sebelumnya. 

User juga dapat melihat grafik dan data mengenai prosentase gangguan pada tiap-tiap 

bagian. 

  



Laman Profil 
 

 
Laman ini dapat diakses melalui “Service Management” yang terletak pada menu layer utama 

aplikasi. 

 
Pada laman ini User diberikan informasi mengenai akun yang digunakan saat ini. 

User dapat melakukan pengaturan ulang password melalui “Ubah Password”. 
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Perancangan Perankat  Lunak ejournal 
Dengan Menggunakan OJS (open journal system) 

 

A. Management User : 

1.   Manajer Jurnal 

 Sebagai  pengelola  jurnal  berhak  atas  pengaturan  

kelengkapan, kebijakan,   proses   pengiriman   artikel,   pengaturan   

jurnal,   pengaturan tampilan. 

2.   Manajer Langganan 

Berperan dalam pengaturan jurnal yang dilanggan. 

3.   Editors 

 Memulai aplikasi, proses pengiriman artikel, menetapkan status 

artikel, mengatur  edisi,  membuat  edisi  baru,  dan  

mempublikasikannya, mengirimkan notifikasi kepada pengguna. 

4.   Editor Bagian 

  Menetapkan reviewers, bekerjasama dengan para reviewers, 

membuat keputusan   tentang   artikel  yang  akan  diterbitkan,   

copyediting,   layout editing, dan mengoreksi artikel (proofreaders). 

5.   Reviewer 

  Meninjau artikel yang dikirimkan, dan berhak mengunggah 

lampiran yang akan digunakan oleh editor dan author, reviewer 

ditentukan oleh section editors sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh pengelola jurnal. 

6.   Copy Editors 

  Berperan dalam melakukan penyuntingan artikel yang dikirimkan 

dan bekerjasama   dengan   penulis   untuk   memperbaiki   tata   

bahasa   dan kejelasan isi jurnal serta memastikan aturan penulisan 

jurnal secara bibliografi  dan  tekstual  sudah  sesuai  dengan  aturan  

yang  ditetapkan sebelum kemudian ditempatkan dalam gallery dan 

dipublikasikan. 
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7.   Layout Editors 

  Berperan  untuk mengubah  format artikel HTML,  PDF, DOCX,  

dan lain- lain sesuai dengan ketentuan jurnal yang telah disepakati. 

OJS tidak menyediakan  converter  otomatis  sehingga  layout editors 

harus memiliki perangkat lunak yang dibutuhkan dan melakukannya 

secara manual kemudian meletakkan file tersebut dalam gallery. 

8.   Proofreaders 

  Berperan  dalam  mengoreksi  artikel  dalam  hal  tipografi  dan  

kesalahan format untuk setiap artikel yang tersimpan dalam gallery, 

kemudian menyerahkan kepada layout editor untuk diperbaiki, peran ini 

untuk dapat dilakukan oleh editor dan section editor. 

9.   Penulis 

  Penulis  dapat  langsung  mendaftarkan   diri  secara  online  di  

halaman website jurnal yang menggunakan  OJS dan langsung 

mengunggah  OJS dan langsung mengunggah artikel yang akan 

dipublikasikan dalam jurnal tersebut  dengan  terlebih  dahulu  mengisi  

metadata  atau  pengindeksan yang  terkait  dengan  artikel  tersebut  

sehingga  dapat  dengan  mudah dilacak melalui mesin pencari. 

10. Pembaca 

  Pembaca   dapat  mendaftarkan   diri  sebagai   langganan   atau  

sekedar sebagai pembaca setelah jurnal dapat dibaca secara bebas 

tanpa biaya. 

 

B.   Proses Penerbitan ejournal  
 Ada  beberapa  tahapan  dalam  publikasi  jurnal  ilmiah  dengan 

menggunakan e-journal, yaitu proses pengumuman penerimaan naskah, 

pendaftaran penulis, proses penyerahan naskah dari penulis, proses evaluasi 

naskah  oleh  redaksi/editor,  proses  review  oleh  reviewer,  proses  editing  

oleh editor,   proses   pembayaran   penerbitan   naskah   oleh   penulis   dan   

proses penjadwalan   publikasi   di   e-journal   
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                 Alur penerbitan Open Journal System 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Activity diagram proses penerbitan jurnal 

C.   Hardware dan Software Support 

 Alat  yang  digunakan   dalam   penelitian   ini  adalah   komputer   

dengan spesifikasi cukup untuk menjalankan sistem operasi dan perangkat 

lunak pengembangan, ditambah dengan adanya koneksi internet. 

Sistem operasi dan program aplikasi yang digunakan  dalam pembuatan 

sistem ini adalah sebagai berikut: 
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1.   Sistem operasi: Windows 8 

2.   Open Journal System minimal  versi 3 

3 .  WampServer  versi 2.1 atau yang lebih baru, yang di dalamnya     

   terdapat aplikasi berikut: 

a.   Database MySQL versi 5.5.8 atau yang lebih baik 

b.   Web server Apache versi 2.2.17 atau versi yang lebih baik  

c.   phpMyAdmin versi 3.3.9 atau yang lebih baik 

4.   Notepad++ versi 6.3 

5.   ArgoUML versi 0.34 

 
D.  Pengumpulan data dan Proses Pengerjaan 

 Pengumpulan data yang diperoleh  dengan mengunakan metodel 

waterfall dengan tahap analisa, desain, pengkodena , testing dan 

pemeliharaan. 

Untuk memperoleh gambaran mengenai data yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem digunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut:  
1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan 

penelitian langsung pada redaksi penerbitan jurnal di STMIK Jenderal Achmad 

Yani. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara metode 

wawancara dengan pengelola jurnal yang dianggap dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh dengan cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang ada pada buku-buku 

literatur, referensi, media cetak maupun media elektronik sebagai penunjang 

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 
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KATA PENGANTAR 
 

 
Dalam melakukan aktivitas peminjaman dan pengembalian buku di 

Perpustakaan perlu adanya sistem komputerisasi. Peminjaman dan pengembalian 

masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mencatat data buku, data 

anggota, peminjaman dan pengembalian pada buku dengan tulis tangan. Hal ini 

mengakibatkan proses pelayanan terhadap anggota menjadi tidak efektif dengan 

ditambah pencarian buku yang masih dilakukan secara manual.  

Proses penyajian laporan bulanan pun tidak dapat disajikan dengan tepat 

waktu dan akurat. Untuk mengatasi masalah tersebut penulis membuat suatu 

aplikasi sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku. Dalam metode 

pengembangan sistem, Kami menggunakan metode RUP (Rational Unified 

Process) yang terdiri dari tahapan insepsi, elaborasi, konstruksi, transisi.  

Pembangunan aplikasi in menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan 

Compiler Borland C++ Builder Versi 6.0. Aplikasi ini kami tawarkan dapat 

meningkatkan kinerja kerja pada pegawai Fakultas Komputer Unsri dan dapat 

membantu proses kegiatan transaksi.  

 
 

 
Palembang, 27 Desember 2019 

 
Universitas Bina Darma 

 
Kelompok I MTI 2019 Kelas AR1
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1 PENDAHULUAN  

 

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 

 
Dokumen user manual Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan  Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Sriwijaya ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan utama pengembanganaplikasi: 

a. Meningkatkan pelayanan kepada anggota Perpustakaan Fakultas 

Komputer Universitas Sriwijaya; 

b. Meningkatkan kinerja pegawai dalam penyajian laporan secara tepat 

waktu. 

c. Ddapat mengurangi tingkat kesalahan, mempercepat aktifitas transaksi, dan 

memberi keamanan dalam pengolahan data perpustakaan. 

 
Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini 
yaitu: 

1. Administrator Sistem Informasi Perpustakaan 

Administrator Sistem informasi perpustakaan menggunakan 

dokumen ini sebagai panduan untuk menambahkan user, 

menambahkan perbendaharaan buku, mengelola laporan peminjaman dan 

pengembalian buku; 

2. Anggota Perpustakaan 

Panduan penggunaan aplikasi Sistem informasi perpustakaan. 

 

1.2 DESKRIPSI UMUM SISTEM 

 
1. Deskripsi Umum Aplikasi 

Aplikasi  ini dapat membantu menangani kerentanan terjadinya kesalahan 

dalam pencatatan transaksi, ketidak-efektifan dalam aktivitas transaksi 

peminjaman, pengembalian dan proses rekapitulasi data peminjaman dan 

pengembalian akibat dari sistem yang sedang berjalan. 
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2 SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN  
 
 

2.1 Perangkat Lunak 

 
Sistem operasi dengan menggunakan Microsoft Windows XP Professional  atau yang 

lebih tinggi. 

 
 

2.2 Perangkat Keras 
 

Perangkat keras yang dilibatkan dalam pengujian aplikasi ini adalah: 

1. Komputer dengan prosesor Pentium 166 Mhz atau yang lebih tinggi;  
 

2. RAM minimal 64 Mb; 
 

3. Hard disk yang bebas minimal 400 Mb; 

 
4. Mouse dan Keyboard sebagai peralatan antarmuka. 

 

 
2.3 Sumber Daya Manusia 

 

Sumber daya manusia yang akan menggunakan aplikasi ini dari sisi Administrator adalah 

yang Memiliki pemahaman tentang antar muka computer dan mengoperasikannya. 

Sedangkan dari sisi Operator adalah yang memiliki pemahaman tentang penyusunan 

Laporan perpustakaan. 

 

2.4 Pengenalan Dan Pelatihan 
 

Sumber daya manusia yang terlibat dalam operasinal penggunaan aplikasi ini 

sehari-hari terlebih dahuli diberikan pengenalan dan pelatihan yang cukup 

untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan ini.
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3.    PENGGUNAAN APLIKASI 

 
 

3.1 Form Login 

Form Login merupakan tampilan awal ketika akan menggunakan program aplikasi ini. 

 
 

Gambar 1 Form Login 

Ketika akan menggunakan program aplikasi ini, pengguna harus terlebih dahulu terdaftar 

sebagai user, baru dapat melakukan login dengan menginputkan kode user berikut password.  

Kemudian program aplikasi akan membaca status dari kode user yang diinputkan, terdapat dua 

status user, yaitu administrator dan operator. Status tersebut berguna sebagai otorisasi dalam 

penggunaan program aplikasi. 

3.2 Form Menu 

    Form Menu merupakan tampilan utama dari program ini, yang merupakan file 

induk yang akan mendukung semua proses yang ada pada Sistem Informasi 

Peminjaman dan Pengembalian Buku. 
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Gambar 2 Form Menu 

Pada  form menu terdiri dari beberapa sub menu yang dikelompokkan menurut 

kegunaannya masing-masing. 

a. Perubahan Aturan, terdiri dari : 

◦ Set Denda, berguna untuk mengubah besarnya nilai denda harian yang baru bila ada 

perubahan aturan atau kebijakan baru yang ditetapkan; 

◦ Set Batas Waktu Peminjaman, berguna untuk melakukan perubahan lama waktu 

batas peminjaman buku bila ada aturan atau kebijakan baru yang ditetapkan; 

◦ Set Batas Max Buku yang Dipinjam, berguna untuk mengubah batas maksimal buku 

yang akan dipinjam oleh anggota bila ada perubahan aturan atau kebijakan baru yang 

ditetapkan. 
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b. Input Data, terdiri dari : 

◦ Data Anggota, memiliki sub menu, yaitu : Mahasiswa dan Dosen yang berguna untuk      

 menyimpan data anggota baru, mengubah data anggota dan menghapus data        

anggota; 

◦ Data Buku, berguna untuk menyimpan data buku baru, mengubah data buku, 

menghapus data buku dan melakukan pencarian data buku; 

◦ Data User, berguna untuk menyimpan data user baru, mengubah data user, 

menghapus data user dan mengubah password. 

c.  Transaksi, terdiri dari : 

◦ Transaksi Peminjaman, berguna sebagai pencatatan data peminjaman buku; 

◦ Transaksi Pengembalian, berguna sebagai pencatatan data pengembalian buku. 

d.  Laporan, terdiri dari : 

◦ Laporan Buku, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data buku yang akan 

ditampilkan, terdiri dari laporan data buku secara keseluruhan, data buku yang 

tersedia dan data buku yang sedang dipinjam; 

◦ Laporan Peminjaman, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data peminjaman 

yang akan ditampilkan, terdiri dari laporan data peminjaman buku secara keseluruhan 

atau data peminjaman buku berdasarkan bulan dan tahun dengan pilihan jenis 

keanggotaan Mahasiswa atau Dosen; 

◦ Laporan Pengembalian, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data 

pengembalian yang akan ditampilkan, terdiri dari laporan data pengembalian buku 

secara keseluruhan atau data pengembalian buku berdasarkan bulan dan tahun 

dengan pilihan jenis keanggotaan Mahasiswa atau Dosen; 

◦ Laporan Denda, berguna untuk mengkonfirmasikan laporan data denda yang akan 

ditampilkan, terdiri dari laporan data denda secara keseluruhan atau data denda 
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berdasarkan bulan dan tahun dengan pilihan jenis keanggotaan Mahasiswa atau 

Dosen. 

e.  Keluar 

◦ Log Out, berguna untuk kembali ke form login apabila akan terjadi pergantian 

pengguna program aplikasi; 

◦ Keluar Aplikasi, berguna untuk keluar dari aplikasi perpustakaan. 

Tampilan form set denda akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 3 Form Set Denda 

Untuk melakukan pengubahan denda, inputkan denda baru yang diinginkan pada kotak 

nilai denda kemudian tekan tombol ubah,  maka nilai denda akan berubah dimana 

perubahan tersebut dapat dilihat langsung pada form set denda. 

 

3.3 Form Data User 

User akan diproses atau diolah pada form data user, tampilan form user akan terlihat pada 

gambar di bawah ini : 



 

11 
 

 
 

Gambar 4 Form Data User 

Untuk memproses atau mengolah data user hanya dapat dilakukan oleh user yang memiliki 

status administrator, berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1. Penyimpanan Data User Baru 

 Inputkan kode user, nama user, alamat, no. telepon, status dan password (untuk 

penyimpanan data user baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang 

tersedia, jika telah selesai maka tekan tombol simpan, jika kode user telah tersedia maka 

akan menampilkan pesan dan data yang diinputkan tidak akan disimpan, jika kode user 

belum tersedia maka data yang diinputkan akan disimpan. 

2. Pengubahan Data User 

 Untuk melakukan pengubahan data user, terlebih dahulu harus memilih data user pada tabel 

user dengan mengklik data user yang akan diubah atau bisa juga dengan menginputkan 

kode user lalu menekan tombol cari. Setelah memilih data user pada tabel user, maka data 

user pada tabel user akan ditampilkan pada kotak-kotak edit, setelah selesai mengubah 

deskripsi data user maka tekan tombol ubah, maka deskripsi data user akan diubah. 

3. Penghapusan Data User 

 Untuk melakukan penghapusan data user, terlebih dahulu harus memilih data user pada 

tabel user dengan mengklik data user yang akan dihapus atau bisa juga dengan 

menginputkan kode user lalu menekan tombol cari. Setelah memilih data user pada tabel 
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user, maka data user pada tabel user akan ditampilkan pada kotak-kotak edit, setelah 

selesai maka tekan tombol hapus, maka data user akan dihapus. 

4. Perubahan Password 

 Untuk melakukan perubahan password dengan cara menekan tombol perubahan 

password, maka akan menampilkan konfirmasi perubahan password, kemudian 

menekan tombol ok, inputkan password yang lama pada kotak password lama kemudian 

inputkan juga password yang baru pada kotak password baru, setelah selesai kemudian 

menekan tombol ubah password. Jika password lama tidak sesuai maka akan 

menampilkan pesan dan password tidak akan diubah, tetapi jika password lama sesuai 

maka password lama akan diubah dengan password yang baru. Perubahan password 

tidak dapat digunakan untuk mengubah password user lain selain user yang sedang 

login. Dan perubahan password dapat dilakukan oleh semua status user.  

3.4 Form Data Anggota 

Form data anggota terbagi menjadi data anggota Mahasiswa dan data anggota Dosen. 

3.4.1 Form Data Anggota Mahasiswa 

Data anggota Mahasiswa akan diproses atau diolah pada form data anggota Mahasiswa. 

Tampilan form anggota Mahasiswa akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 5 Form Data Anggota Mahasiswa 
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Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1. Penyimpanan Data Anggota Baru 

 Inputkan kode anggota, nama anggota, jurusan, alamat dan no. telepon (untuk penyimpanan 

data anggota baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang tersedia, 

jika telah selesai maka tekan tombol simpan, maka data yang diinputkan akan disimpan 

(tombol simpan akan aktif bila kode anggota yang diinputkan belum terdaftar dalam 

database, tetapi jika sudah terdaftar akan menampilkan pesan kode sudah terdaftar dan 

diminta untuk menginputkan kode anggota yang lain, pemeriksaan kode dilakukan pada saat 

mengklik kotak pengisian nama anggota). 

2. Pengubahan Data Anggota 

 Untuk melakukan pengubahan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Setelah 

melakukan perubahan data anggota tekan tombol ubah dan akan ditampilkan konfirmasi 

pengubahan data, pilih tombol yes maka deskripsi data anggota akan diubah. 

3. Penghapusan Data Anggota 

 Untuk melakukan penghapusan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Jika data 

anggota yang akan dihapus telah sesuai tekan tombol hapus dan akan ditampilkan 

konfirmasi penghapusan data, pilih tombol yes maka data anggota akan dihapus. 

4. Pencarian Data Anggota 

Untuk melakukan pencarian data anggota, terlebih dahulu harus memilih kriteria pencarian 

dan menginputkan keyword kemudian menekan tombol cari, jika data anggota tidak 
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ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data anggota ditemukan maka deksripsi 

data anggota akan ditampilkan. 

5.  Menampilkan Seluruh Data Anggota 

Untuk menampilkan keseluruhan data anggota tekan tombol tampilkan seluruh data 

anggota, maka data anggota secara keseluruhan akan ditampilkan pada tabel anggota 

dalam form anggota. 

3.4.2 Form Data Anggota Dosen 

Data anggota Dosen akan diproses atau diolah pada form data anggota Dosen. Tampilan 

form anggota Dosen akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 6 Form Data Anggota Dosen 

Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.   Penyimpanan Data Anggota Baru 

 Inputkan kode anggota, nama anggota, status, alamat dan no. telepon (untuk penyimpanan 

data anggota baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang tersedia, 

jika telah selesai maka tekan tombol simpan, maka data yang diinputkan akan disimpan 

(tombol simpan akan aktif bila kode anggota yang diinputkan belum terdaftar dalam 

database, tetapi jika sudah terdaftar akan menampilkan pesan kode sudah terdaftar dan 

diminta untuk menginputkan kode anggota yang lain, pemeriksaan kode dilakukan pada saat 

mengklik kotak pengisian nama anggota). 
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2.   Pengubahan Data Anggota 

 Untuk melakukan pengubahan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Setelah 

melakukan perubahan data anggota tekan tombol ubah dan akan ditampilkan konfirmasi 

pengubahan data, pilih tombol yes maka deskripsi data anggota akan diubah. 

3.   Penghapusan Data Anggota 

 Untuk melakukan penghapusan data anggota, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data anggota dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian 

menekan tombol cari, jika data anggota tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, 

jika data anggota ditemukan maka deksripsi data anggota akan ditampilkan. Jika data 

anggota yang akan dihapus telah sesuai tekan tombol hapus dan akan ditampilkan 

konfirmasi penghapusan data, pilih tombol yes maka data anggota akan dihapus. 

4.   Pencarian Data Anggota 

Untuk melakukan pencarian data anggota, terlebih dahulu harus memilih kriteria pencarian 

dan menginputkan keyword kemudian menekan tombol cari, jika data anggota tidak 

ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data anggota ditemukan maka deksripsi 

data anggota akan ditampilkan. 

5.  Menampilkan Seluruh Data Anggota 

Untuk menampilkan keseluruhan data anggota tekan tombol tampilkan seluruh data 

anggota, maka data anggota secara keseluruhan akan ditampilkan pada tabel 

anggota dalam form anggota. 
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3.5 Form Data Buku 

       Data buku akan diproses atau diolah pada form data buku, tampilan form buku 

akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

Gambar 7 Form Data Buku 

 
Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.  Penyimpanan Data Buku Baru 

   Inputkan kode buku, judul buku, nama pengarang, penerbit dan tahun terbit (untuk 

penyimpanan data buku baru data yang diinputkan harus diisi seluruhnya) pada kotak yang 

tersedia, jika telah selesai maka tekan tombol simpan, maka data yang diinputkan akan 

disimpan (tombol simpan akan aktif bila kode buku yang diinputkan belum terdaftar dalam 

database, tetapi jika sudah terdaftar akan menampilkan pesan kode sudah terdaftar dan diminta 

untuk menginputkan kode buku yang lain, pemeriksaan kode dilakukan pada saat mengklik 

kotak pengisian judul buku). 

2.  Pengubahan Data Buku 

 Untuk melakukan pengubahan data buku, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data buku dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian menekan 

tombol cari, jika data buku tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data buku 

ditemukan maka deksripsi data buku akan ditampilkan. Setelah melakukan perubahan data buku 
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tekan tombol ubah dan akan ditampilkan konfirmasi pengubahan data, pilih tombol yes maka 

deskripsi data buku akan diubah. 

3.  Penghapusan Data Buku 

 Untuk melakukan penghapusan data buku, terlebih dahulu harus melakukan pencarian 

data buku dengan memilih kriteria pencarian dan menginputkan keyword kemudian menekan 

tombol cari, jika data buku tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan, jika data buku 

ditemukan maka deksripsi data buku akan ditampilkan. Jika data buku yang akan dihapus telah 

sesuai tekan tombol hapus dan akan ditampilkan konfirmasi penghapusan data, pilih tombol yes 

maka data anggota akan dihapus. 

4.  Pencarian Data Buku 

 Untuk melakukan pencarian data buku, terlebih dahulu harus memilih kriteria pencarian 

dan menginputkan keyword kemudian menekan tombol cari, jika data buku tidak ditemukan 

maka akan menampilkan pesan, jika data buku ditemukan maka deksripsi data buku akan 

ditampilkan.  

5.  Menampilkan Seluruh Data Buku 

 Untuk menampilkan keseluruhan data buku tekan tombol tampilkan seluruh data 

buku, maka data buku secara keseluruhan akan ditampilkan pada tabel buku dalam 

form buku. 

3.6 Form transaksi Peminjaman Buku 

 Data transaksi  peminjaman  buku  akan diproses  atau diolah  pada  form transaksi 

peminjaman buku. 

 Tampilan form transaksi peminjaman buku akan terlihat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 8 Form Transaksi Peminjaman Buku 

Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.  Menginputkan Kode Anggota 

 Untuk memulai proses pencatatan transaksi peminjaman buku, terlebih dahulu harus 

menginputkan kode anggota, lalu tekan tombol cari, jika kode anggota tidak terdaftar maka akan 

menampilkan pesan bahwa kode anggota tidak terdaftar dan proses pencatatan transaksi 

peminjaman buku tidak dapat dilakukan (pencatatan transaksi peminjaman buku hanya dapat 

dilakukan apabila telah menginputkan kode anggota dan kode anggota yang diinputkan 

terdaftar). Jika kode anggota yang diinputkan terdaftar dan ada dalam daftar peminjaman akan 

ditampilkan pesan untuk mengembalikan buku terlebih dahulu jika ingin melakukan peminjaman 

dan anggota tersebut tidak dapat melakukan transaksi peminjaman buku. Jika kode anggota 

yang diinputkan terdaftar dan tidak ada dalam daftar peminjaman maka akan menampilkan 

nama anggota, status anggota dan anggota tersebut dapat melakukan proses pencatatan 

transaksi peminjaman buku.  
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2.  Menginputkan Kode Buku 

 Inputkan kode buku, lalu tekan tombol cari. 

 Jika kode buku yang diinputkan tidak terdaftar maka akan menampilkan pesan bahwa 

kode buku yang diinputkan tidak terdaftar dan diminta untuk menginputkan kode buku 

yang lain. 

 Jika kode buku yang diinputkan terdaftar dan buku tersebut tidak dipinjam maka akan 

menampilkan deskripsi buku.  

 Jika kode buku yang diinputkan terdaftar tetapi buku tersebut dipinjam maka akan 

menampilkan pesan bahwa buku dipinjam dan diminta untuk menginputkan kode buku 

yang lain. 

3.  Penambahan Item Peminjaman Buku 

 Setelah deskripsi data buku ditampilkan tekan tombol tambah item buku, maka deskripsi 

item peminjaman buku akan ditampilkan pada tabel item peminjaman buku dan data buku akan 

disimpan.  

4.  Pembatalan Item Peminjaman Buku  

 Apabila setelah melakukan penginputan  item peminjaman buku keseluruhan ternyata 

ada item peminjaman buku yang akan dibatalkan maka terlebih dahulu harus memilih data item 

peminjaman buku pada tabel item peminjaman buku dengan mengklik data item peminjaman 

buku yang akan dibatalkan. Setelah memilih data item peminjaman buku yang akan dibatalkan 

tekan tombol pembatalan item buku, maka data item peminjaman buku akan dihapus.  

5.  Pembatalan Transaksi Peminjaman 

 Untuk melakukan pembatalan transaksi peminjaman buku tekan tombol pembatalan 

transaksi, maka data item peminjaman buku yang telah diinputkan akan dihapus. 

6.  Penyimpanan Pencatatan Transaksi Peminjaman buku 

 Setelah penambahan item peminjaman buku selesai dilakukan maka tekan 

tombol simpan untuk menyimpan data pencatatan transaksi peminjaman buku. 
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3.7 Form Transaksi Pengembalian Buku 

 Data transaksi pengembalian buku akan diproses atau diolah pada form transaksi 

pengembalian buku, tampilan form transaksi pengembalian buku akan terlihat pada gambar di 

bawah ini : 

 
 

Gambar 9 Form Transaksi Pengembalian Buku 

Berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan : 

1.  Menginputkan Kode Anggota  

 Untuk memulai proses pencatatan transaksi pengembalian buku, terlebih dahulu harus 

menginputkan kode anggota, lalu tekan tombol cari, jika kode anggota tidak terdaftar maka akan 

menampilkan pesan bahwa kode anggota tidak terdaftar dan proses pencatatan transaksi 

pengembalian buku tidak dapat dilakukan (pencatatan transaksi pengembalian buku hanya 

dapat dilakukan apabila telah menginputkan kode anggota dan kode anggota yang diinputkan 

terdaftar). Jika kode anggota yang diinputkan terdaftar dan tidak ada dalam daftar peminjaman 

akan ditampilkan pesan bahwa anggota tersebut tidak meminjam buku sehingga tidak dapat 

melakukan transaksi pengembalian buku. Jika kode anggota yang diinputkan terdaftar dan ada 

dalam daftar peminjaman maka akan menampilkan nama anggota, status anggota serta item 
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buku yang dipinjam pada tabel item peminjaman buku dan anggota tersebut dapat melakukan 

proses pencatatan transaksi pengembalian buku. 

2.  Menginputkan Kode Buku 

 Inputkan kode buku yang ingin dikembalikan dimana kode tersebut dapat dilihat pada 

tabel item buku yang dipinjam, lalu tekan tombol cari. 

 Jika kode buku yang diinputkan sesuai dengan daftar item buku yang dipinjam maka 

akan tampil deskripsi buku dan tanggal peminjaman buku. 

 Jika kode buku yang diinputkan tidak sesuai dengan item buku yang dipinjam,  akan 

tampil pesan untuk melihat pada tabel daftar item peminjaman buku.   

3.  Proses 

 Setelah deskripsi buku dan tanggal peminjaman buku ditampilkan, klik tombol proses, 

akan tampil denda yang harus dibayar jika pengembalian buku terlambat dari batas waktu yang 

telah ditentukan dan data item data pengembalian buku disimpan. 

4.  Pembatalan Item Pengembalian Buku 

 Apabila setelah melakukan proses pengembalian item buku dan ternyata ada item buku 

yang akan dibatalkan maka terlebih dahulu harus memilih data item buku pada tabel item 

peminjaman buku dengan mengklik data item buku yang akan dibatalkan. Setelah memilih data 

item buku yang akan dibatalkan tekan tombol pembatalan item buku, maka data item 

pengembalian buku akan dihapus dan denda item buku berdasarkan item buku yang dibatalkan 

akan berkurang.  

5. Pembatalan Transaksi Pengembalian 

 Untuk melakukan pembatalan transaksi pengembalian buku tekan tombol pembatalan 

transaksi, maka data item pengembalian buku yang telah diinputkan akan dihapus. 

6. Penyimpanan Pencatatan Transaksi Pengembalian Buku 
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Setelah proses item pengembalian buku selesai dilakukan maka tekan 

tombol simpan untuk menyimpan data pencatatan transaksi pengembalian 

buku. 

3.8 Form Konfirmasi Laporan Data Buku 

Tampilan form konfirmasi laporan data buku akan terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 10 Form Konfirmasi Laporan Data Buku 

 Untuk mencetak laporan data buku terlebih dahulu memilih kriteria laporan data 

buku yang akan dicetak kemudian tekan tombol lihat. 

3.9 Form konfirmasi Laporan Data Peminjaman 

 Tampilan form konfirmasi laporan data pembelian akan terlihat pada gambar di bawah  

ini : 

 
 

Gambar 11 Form Konfirmasi Laporan Data Peminjaman 
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 Untuk mencetak laporan data peminjaman, berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara 

yang perlu dilakukan : 

1. Mencetak Laporan Data Pembelian Berdasarkan Bulan dan Tahun 

2. Untuk mencetak laporan data peminjaman berdasarkan bulan dan tahun terlebih dahulu 

harus memilih status keanggotaan serta bulan dan tahun yang diinginkan kemudian 

tekan tombol lihat. Jika data peminjaman berdasarkan bulan dan tahun yang dipilih tidak 

tersedia maka akan menampilkan pesan bahwa data peminjaman berdasarkan bulan 

dan tahun yang dipilih tidak tersedia dan laporan data peminjaman tidak ditampilkan. 

3. Mencetak Seluruh Laporan Data Peminjaman 

Untuk mencetak laporan data peminjaman secara keseluruhan terlebih dahulu 

harus memilih status keanggotaan yang diinginkan kemudian tekan tombol 

tampilkan seluruh data, laporan data peminjaman keseluruhan akan ditampilkan. 

 

3.10 Form Konfirmasi Laporan Data Denda 

 Tampilan form konfirmasi laporan data denda akan terlihat pada gambar dibawah ini : 

 
 

Gambar 12 Form Konfirmasi Laporan Data Denda 

 Untuk mencetak laporan data denda, berikut ini dijelaskan prosedur dan tata cara yang 

perlu dilakukan : 
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Mencetak Laporan Data Denda Berdasarkan Bulan dan Tahun 

 Untuk mencetak laporan data denda berdasarkan bulan dan tahun terlebih dahulu harus 

memilih status keanggotaan serta bulan dan tahun yang diinginkan kemudian tekan 

tombol lihat. Jika data denda berdasarkan bulan dan tahun yang dipilih tidak tersedia 

maka akan menampilkan pesan bahwa data denda berdasarkan bulan dan tahun yang 

dipilih tidak tersedia dan laporan data denda tidak ditampilkan. 

 Mencetak Seluruh Laporan Data Denda 

 Untuk mencetak laporan data denda secara keseluruhan terlebih dahulu  harus 

 memilih status keanggotaan yang diinginkan kemudian tekan tombol 

 tampilkan seluruh data maka laporan data denda keseluruhan akan ditampilkan. 

 

3.11 Sub Menu Logout 

 Sub menu ini berguna untuk menampilkan kembali ke form login apabila akan 

mengganti user lain yang akan menggunakan program aplikasi. 

 

3.12 Sub Menu Tutup Aplikasi 

 Berguna untuk menutup program aplikasi apabila telah selesai menggunakan 

aplikasi. 
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User Manual Aplikasi 

 

Halaman Android User 

Halaman awal login 

 

 

Halaman Login adalah halaman awal untuk user masuk ke dalam sistem pelaporan dengan 
memasukan username dan password yang telah terdaftar jika belum perna melakukan pendaftaran 
silah kan klik menu new user register now 

 

 

 



 

 

 

Halaman daftar 

 

 

 

Halaman daftar berfungsi untuk user yang belum mempunyai akun untuk melakukan login setelah 
terdaftar baru user dapat melakukan login dengan mengisi nama, no handphone, password dan 
alamat  

 

 



 

 

 

Halaman lupa password 

 

 

 

Halaman lupa password berfungsi untuk user yang lupa password yang di miliki untuk melakukan 
login, dengan mengisi no handphone yang telah terdaftar, user akan menerika sms dan akan 
langsung di arahkan ke menu utama, halaman lupa password ini bisa di akses untuk user yang 
mempunyai pulsa karna sms di kirim dari pulsa yang di miliki 

 

 



 

 

 

Halaman Menu Utama 

 

 

Halaman Dashboard adalah halaman utama di sistem pelaporan kewaspadaan dini, ada beberapa 
menu yang di miliki yaitu pelaporan penyakit, data pendukung penyakit, ubah password dan history 
pengaduan 

 

 

 



 

 

 

Halaman pelaporan penyakit 

 

 

 

Halaman Pelaporan adalah halaman yang berfungsi untuk masyarakat melaporkan penyakit di setiap 
daerah kabupaten musi rawas dengan mengisi nama, jenis penyakit, kecamatan, kelurahan, desa, 
dan alamat. 

 

 



 

 

 

 

Halaman data pendukung 

 

 

 

Halaman data pendukung adalah halaman yang berfungsi untuk masyarakat melihat detail dan 
definis penyakit. 

 

 



 

 

Halaman ubah password 

 

 

 

Halaman ubah password adalah halaman yang berfungsi merubah password akun tersebut dengan 
mengisi password baru untuk melakukan login 

 

 

 

 



 

 

Halaman History Pelaporan 

 

 

 

Halaman history pelaporan adalah halaman yang berfungsi melihat pelaporan yang sudah di laporan 
kan oleh akun tersebut setiap pelaporan user akan muncul di halaman history pelaporan di setiap 
akun yang berbeda-beda 

 

 

 



 

 

Halaman Admin 

Halaman Login 

 

Silhakan masukan username dan paswword yang sudah terdaftar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Dashboard Admin 

 

Halaman Dashboard berisi jumlah data pengguna yang terdaftar, data jenis penyakit yang di input 
admin dan jumlah laporan penyakit dari masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Admin 

 

Halaman Data Admin berisi data administrator yang terdaftar di sistem, yang dapat di tambah, diedit 
dan dihapus dengan memasuka username, password dan no hp . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Kecamatan 

 

Halaman Data Kecamatan berisi data Kecamatan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
kecamatan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memasuka Nama Kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Kelurahan 

 

Halaman Data Kelurahan berisi data Kelurahan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
kelurahan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama kecamatan yang sudah 
terdaftar sebelum nya dan menginput nama kelurahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Desa 

 

Halaman Data Desa berisi data Desa yang nanti akan di pilih oleh user di android, data desa bisa di 
tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama Kelurahan yang sudah terdaftar sebelum nya 
dan menginput nama desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Jenis Penyakit 

 

 

Halaman Data Jenis  Penyakit berisi data Penyakit yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
Jenis Penyakit bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan menginput jenis penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal 

 

 

Halaman laporan all berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan 
memilih tanggal awal dan akhir laporan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print 
dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kecamatan 

 

 

Halaman laporan Per kecamatan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat 
dengan memilih tanggal awal, akhir dan Kecamatan data tersebut dapat di print dengan mengklik 
tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kelurahan 

 

 

Halaman laporan Per kelurahan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat 
dengan memilih tanggal awal, akhir dan kelurahan data tersebut dapat di print dengan mengklik 
tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan desa 

 

 

Halaman laporan Per desa berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan 
memilih tanggal awal, akhir dan desa data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan 
di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 



USER MANUAL  
WEBSITE DAN APLIKASI 

 
 
 

 
 
 

IT DESK PRO 
 
 

KELOMPOK 2: 
 

ADE SAPUTRA 
 

BHAGASKARA 
 

MUHAMMAD IQBAL RISKI T 
 

DANIEL KUKUH PRIBADI 
 

HENDRA YADA PUTRA  



User Manual Aplikasi Mobile (User) 
 

 
 

Laman Login 
 
User yang telah memiliki akun dapat 

melakukan login dengan cara memasukan 

username dan password yang telah 

didaftarkan sebelumnya. 

User yang belum memiliki akun dapat 

mendaftarkan akun terlebih dahulu melalui 

“Daftar disini”. 

 

Laman Registrasi 
 
User yang ingin mendaftarkan akun baru 

harus memasukan informasi username, 

nomor telepon, email, dan password. 



 
 

Laman Beranda 
 
Laman ini dapat diakses melalui “Beranda” 

yang terletak pada navigasi di bawah layer 

utama aplikasi. 

 

Pada laman Beranda, User diberikan 

informasi mengenai berita-berita yang 

terkait dengan layanan yang diberikan. 

Selain itu, terdapat tiga layanan utama yang 

disediakan yakni: 

- Antrian, untuk mengambil antrian pada 

lokasi yang telah disediakan. 

- Komplain, untuk memberikan 

pengaduan kepada perusahaan. 

- Customer Service, untuk menelpon 

customer service. 

 

 

Laman Antrian 
 
Pada laman ini disediakan pengambilan 

nomor antrian secara online. Selain itu, 

terdapat juga informasi mengenai nomor 

antrian yang saat ini sedang dilayani pada 

lokasi. 



 
 

Laman Komplain 
 
Pada laman ini disediakan kepada User 

untuk melakukan pengaduan kepada pihak 

perusahaan. Beberapa informasi yang harus 

diisikan adalah kategori masalah, tingkat 

kepentingan, dan juga deskripsi dari 

masalah yang diadukan. 

 

Laman Komplain Detail 
 
Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai status atau progress dari 

komplain/pengaduan yang telah dikirimkan 

sebelumnya. 

User juga dapat membatalkan 

komplain/pengaduan yang dilakukan 

melalui “Batalkan Pengaduan”. 



 
 

Laman Pengaduan 
 
Laman ini dapat diakses melalui 

“Pengaduan” yang terletak pada navigasi di 

bawah layer utama aplikasi. 

 

Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai seluruh pengaduan yang pernah 

dilakukan beserta dengan status pengaduan 

tersebut telah selesai atau masih dalam 

proses. 

 

Dialog Cutomer Service 
 
Pada saat User memilih menu “Customer 

Service” maka aplikasi akan menampilkan 

dialog yang memastikan User ingin 

melakukan panggilan langsung terhadap 

Customer Service dari perusahaan secara 

langsung. 



 

Laman Profil 
 
Laman ini dapat diakses melalui “Profil” 

yang terletak pada navigasi di bawah layer 

utama aplikasi. 

 
Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai akun yang digunakan saat ini. 

User dapat melakukan pengaturan ulang 

password melalui “Ubah Password”. 

User juga dapat keluar/logout dari akun 

yang digunakan melalui “Keluar”. 

 
 
  



User Manual Website 
 

Laman Login 
 

 
 
User yang telah memiliki akun dapat melakukan login dengan cara memasukan username dan 

password yang telah didaftarkan sebelumnya. 

User yang belum memiliki akun dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu melalui “Daftar 

disini”. 

 

  



Laman Registrasi 
 

 

User yang ingin mendaftarkan akun baru harus memasukan informasi username, nomor 

telepon, email, dan password. 

 

  



Laman Beranda 
 

 

 

Laman ini dapat diakses melalui “Beranda” yang terletak pada navigasi di bawah layer utama 

aplikasi. 

Pada laman Beranda, User diberikan informasi mengenai berita-berita yang terkait dengan 

layanan yang diberikan. 

Selain itu, terdapat tiga layanan utama yang disediakan yakni: 

- Antrian, untuk mengambil antrian pada lokasi yang telah disediakan. 

- Komplain, untuk memberikan pengaduan kepada perusahaan. 

- Customer Service, untuk menelpon customer service. 

 

  



Laman Antrian 
 

 

 

Pada laman ini disediakan pengambilan nomor antrian secara online. Selain itu, terdapat juga 

informasi mengenai nomor antrian yang saat ini sedang dilayani pada lokasi. 

User hanya perlu melakukan ‘klik’ pada salah satu jenis pelaporan keluhan. 

Panggilan :  untuk jenis pelaporan melalui telepon, akan diberikan nomor pelaporan yang 

digunakan pada saat berbicara dengan CSO 

Tiket : untuk jenis pelaporan melalui email, yang akan diteruskan dengan menu detail 

komplain 

 

 

  



Laman Antrian e-Mail 
 

 

Pada laman ini disediakan admin dapat memantau dan melakukan manajemen pada laporan 

yang diterima melalui email, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan sesuai dengan 

prioritas yang ada. 

 

 

  



Laman Detail Komplain 
 

 

Pada laman ini disediakan data yang dibutuhkan dalam melakukan pelaporan keluhan kepada 

kami, dan juga jenis keluhan yang dialami oleh pengguna. Data akan diteruskan kepada 

admin, melalui laman antrian e-Mail, yang selanjutnya akan dilakukan tindakan sesuai 

kebutuhan. 

 

  



Laman Action Komplain 
 

 

Pada laman ini disediakan data yang telah dipilah, mengenai status dari masing-masing 

complain, Open untuk komplai yang belum diberikan  tindakan, Assign Back untuk data 

complain yang kurng jelas, Process untuk komplai yang sedang ditangani, Pending untuk 

complain yang memerlukan penanganan khusus dan belum terselesaikan, Canceled untuk 

complain yang dibatalka karena tidak ditemukan masalah, Closed untuk complain yang telah 

berhasil diselesaikan, dan Re-Proccess untuk complain yang sama dan telah diselesaikan 

sebelumnya namun terjadi lagi. 

  



Laman Penanganan Komplain 
 

 

Pada laman ini untuk mengisi detail penanganan pada complain yang dilaporkan. 

 

  



Laman Laporan 
 

 

Pada laman ini disediakan kepada User untuk melihat log complain yang telah ditangani. 

Beberapa informasi yang harus diisikan adalah kategori masalah, tingkat kepentingan, dan 

juga deskripsi dari masalah yang diadukan. 

 

  



Laman Smart Dashboard 
 

 

Pada laman ini User diberikan informasi mengenai status atau progress dari 

komplain/pengaduan yang telah dikirimkan sebelumnya. 

User juga dapat melihat grafik dan data mengenai prosentase gangguan pada tiap-tiap 

bagian. 

  



Laman Profil 
 

 

Laman ini dapat diakses melalui “Service Management” yang terletak pada menu layer utama 

aplikasi. 

 
Pada laman ini User diberikan informasi mengenai akun yang digunakan saat ini. 

User dapat melakukan pengaturan ulang password melalui “Ubah Password”. 
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SUSUNAN PENGELOLA/MASTHEAD 

• Ketua Penyunting (Editor In Chief)> EDITOR 

• Anggota Penyunting/Penyunting Ahli  

 (Member of Editor)>SECTION EDITOR 

• Dewan Penyunting (Editorial Board) >REVIEWER 

• Penyunting Pelaksana (Assistant Editor)>JOURNAL 

MANAGER 

• Administration (Editorial Office)  

JOURNAL MANAGER/SUBSCRIPTION MANAGER 
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ALUR KERJA OJS 



EDITOR 

• Proses editorial 
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PROSES EDITORIAL 

• Submission Queue 

• Submission Review 

• Submission Editing 
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PROSES PUBLIKASI JURNAL * 

• Langkah 1:Masuk akun OJS 

1. Masuk akun OJS dengan username dan 
password yang dimiliki 

2. Pilih peran sebagai editor 



PROSES PUBLIKASI JURNAL 
(CON’T) * 

• Langkah 2: Buat issue 

1. Pilih “create issue” 

 

 

2. Masukkan informasi volume ,nomor, tahun 
jurnal dan pilih “identification journal”. 



PROSES PUBLIKASI JURNAL 
(CON’T) * 

3. (optional) Tambahkan judul 

untuk issue yang baru. 

4. (optional) Tambahkan cover 
untuk issue 

5. Klik “Save” untuk 

menyimpan data 

 



PROSES PUBLIKASI JURNAL 
(CON’T) * 
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kan oleh akun tersebut setiap pelaporan user akan muncul di halaman history pelaporan di setiap 
akun yang berbeda-beda 

 

 

 



 

 

Halaman Admin 

Halaman Login 

 

Silhakan masukan username dan paswword yang sudah terdaftar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Dashboard Admin 

 

Halaman Dashboard berisi jumlah data pengguna yang terdaftar, data jenis penyakit yang di input 
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dan dihapus dengan memasuka username, password dan no hp . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Kecamatan 

 

Halaman Data Kecamatan berisi data Kecamatan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
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memilih tanggal awal dan akhir laporan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print 
dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 
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dengan memilih tanggal awal, akhir dan Kecamatan data tersebut dapat di print dengan mengklik 
tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 
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Halaman laporan Per kelurahan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat 
dengan memilih tanggal awal, akhir dan kelurahan data tersebut dapat di print dengan mengklik 
tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan desa 

 

 

Halaman laporan Per desa berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan 
memilih tanggal awal, akhir dan desa data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan 
di export ke excel dengan mengklik tombol export. 
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PENDAHULUAN 

I. Pengenalan 

Rumah sakit dengan seluruh komponen atau bagian yang terintegrasi didalamnya merupakan salah 

satu infrastruktur pendukung kegiatan pembangunan pada bidang kesehatan di Indonesia. Rumah 

sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan setiap individu yang menyediakan rawat inap, rawat 

jalan dan instalasi gawat darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka 

panjang. Fokus proses bisnis (business process) dari suatu rumah sakit adalah pelayanan kesehatan. 

Kunci sukses pelaksanaan proses bisnis suatu rumah sakit adalah kualitas pelayanan kesehatan yang 

diberikan k e p a d a m a s y a r a k a t , sehingga segala aktivitas operasional di rumah sakit harus 

bertujuan untuk mendukung kunci sukses tersebut (kualitas pelayanan). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, menyatakan bahwa setiap 

rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan 

rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit, maka proses pelayanan 

kesehatan di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien, selain itu,dapat mewujudkan 

suatu tata kelola manajemen rumah sakit yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. 

II. Kebutuhan Sistem 

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Open Source BUK pada umumnya disediakan untuk diakses 

secara bersama menggunakan layanan internet. Sehingga hardware yang dibutuhkan disesuaikan 

dengan server atau komputer penyedia aplikasi untuk memberikan layanan tersebut. Skenario yang 

umum digunakan pada teknologi yaitu dapat dilakukan installasi disetiap lingkungan internal 

pelayanan rumah sakit. 

Jika proses installasi dilakukan pada lingkungan internal rumah sakit, maka beberapa kebutuhan 

spesifikasi minimal dari hardware dan software yang akan digunakan pada lingkungan internal antara 

lain: 
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1. Hardware 

Untuk menjalankan aplikasi SIRS Open Source, terdapat kebutuhan hardware minimal dan 

kebutuhan optional. Kebutuhan minimal merupakan kebutuhan spesifikasi yang jika tidak 

terpenuhi akan menghambat berjalannya SIRS Open Source. Sedangkan kebutuhan optional 

merupakan kebutuhan spesifikasi yang mendukung optimalisasi dari performansi SIRS Open 

Source. 

Kebutuhan minimal spesifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. PC dengan Processor intel Pentium Dual Core @2.16Ghz; 

b. Memory 1Gb; 

c. Harddisk 80 Gb; 

d. Monitor dengan resolusi minimal 800 x 600. 

Kebutuhan optional spesisifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain: 

a. USB Slot; 

b. CD/DVD RW; 

c. Modem Internet; 

d. LAN Cabling 

e. HUB / Switch 

2. Software 

Beberapa software minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi internal SIRS Open 

Source ini adalah: 

a. Apache Server 1.7.4 ; 

b. Database, MySQL DB . 5.5.8; 

III. Arsitektur SIRS Open Source BUK 

Alur dari pelayanan rumah sakit yang dikembangkan SIRS Open Source ini adalah seperti yang 

tergambar dibawah ini: 
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Pasien 
Kasi 
r 

Reg RJ 

Po 
li 

Reg RI 

Rawat 
Inap 

Penunjang Medis 

Apotik 

Dengan memanfaatkan teknologi jaringan dan komunikasi data, SIRS Open Source BUK dapat 

beroperasi dalam suatu lingkup jaringan komputer yang mengintegrasikan keseluruhan bagian 

dilingkungan rumah sakit. Teknologi ini memungkinkan banyak pemakai mengakses sistem secara 

bersama- sama dari bagian dan lokasi yang berbeda-beda. 
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Gambar.Arsitektur SistemInformasidalamJaringan KomputerMulti-tired 

Berdasarkan teknologi arsitektur diatas setiap pengguna hanya memerlukan koneksi internet atau 
jaringan komputer untuk dapat mengakses sistem informasi layanan ini.Berikut struktur sederhana 
dari penggunaan SIRS Open Source BUK ditunjukkan pada gambar 2 berikut: 

Gambar.ContohStrukturSederhana daripemanfaatan SIRS Open Source BUK 

IV. Arsitektur Data 

Beberapa fitur yang terdapat pada SIMRS Open Source direktorat jenderal bina upaya 

kesehatan,sebagai berikut: 
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Modul Registrasi Pasien 

Modul registrasi pasien berfungsi untuk menangani masalah pendaftaran pasien, baik rawat jalan 

maupun rawat inap, pendaftaran pasien dapat pula dilakukan melalui telepon dan atau datang 

langsung. Secara garis besar didalam modul ini terdapat beberapa fitur diantaranya adalah: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Melakukan registrasi pasien; 

Mendaftar pasien baru; 

Mencetak kartu pasien 

Melihat biodata pasien; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemulangan pasien discharge; 

Langkah-langkah pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengakses halaman utama dari SIRS Open Source BUK (halaman login) untuk menentukan 

hak akses selanjutnya. Didalam hal ini hak akses yang akan digunakan adalah pendaftaran. 

Gambar. Halaman login 

2. Setelah login berhasil dilakukan, maka tampilan selanjutnya adalah menu keseluruhan pada 

bagian pendaftaran. Fitur setelah login berhasil akan ditampilkan proses pendaftaran pasien 

lama atau baru. 
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Gambar. Halaman setelah login pada pendaftaran 

3. Tampilan didalam halaman setelah login, selain pendaftaran pasien ke tempat pelayanan di 

rumah sakit terdapat pula pendaftaran untuk pasien baru dalam rangka membuat simpanan 

data baru didalam sistem SIRS Open Source. 

Gambar. Pendaftaran data pasien baru kedalam database 

4. Pendaftaran pasien ke layanan yang tersedia di rumah sakit dan memasukkan baru data 

pasien, secara otomatis juga akan menghasilkan cetak kartu pasien berobat. Tampilannya 

seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar. Mencetak kartu pasien 

5. Melihat data pasien dengan cara memilih menu list data pasien pada halaman utama 

pendaftaran pasien. Tampilan didalam melihat daftar pasien seperti berikut: 

Gambar. Daftar data pasien 

6. Melalui menu list kunjungan pasien, sistem akan menampilkan informasi yang berkaitan 

dengan data kunjungan pasien pada hari dan jam tertentu. Tampilan dari gambaran tersebut 

akan terlihat seperti: 

Gambar. List kunjungan pasien 
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7. Rekap kunjungan pasien, akan menampilkan informasi rekapan terhadap jumlah aktifitas 

yang dilakukan oleh setiap pasien. Tampilan didalam rekap kunjungan pasien seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Rekap kunjungan pasien 

Modul Rawat Inap 

Modul rawat inap berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat inap dari pasien masuk 

sampai keluar dari rawat inap dengan segala kondisi. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Terhubung dengan modul pendaftaran; 

Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan kepegawaian (EMR); 

Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

Mengelola pemindahan pasien / transfer; 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengakses modul ini dapat menggunakan hak akeses login ke Unit Rawat Inap dengan 

mengisi username dan password; 
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Gambar. Halaman login 

2. Setelah login maka menu-menu yang kan tampil didalam modul rawat inap, akan terlihat seperti 

berikut: 

Gambar. Menu rawat inap 

3. Dibawah ini merupakan list pasien rawat inap yang telah terdaftar. Selanjutnya untuk 

melakukan pemeriksaan pada pasien rawat inap dapat dipilih berdasarkan nomor rekam 

mediknya. 

Gambar. List data pasien rawat inap 
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4. Setelah dipilih nomor rekam medis pasien, maka akan tampil halaman rawat inap berupa 

identitas pasien dan form-form rawat inap. 

Gambar. Identitas tindak lanjut pasien rawat inap 

5. Selain list data pasien terhadap tindakan yang diberikan, terdapat pula fitur untuk list 

pembayaran, tampilan tersebut akan terlihat seperti: 

Gambar. List cara pembayaran pasien rawat inap 

6. Jasa dan tindakan rumah sakit, memberikan fasilitas dalam pemilihan cara bayar yang akan 

dilakukan oleh seorang pasien rumah sakit. 
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Gambar. Jasa dan tindakan rumah sakit 

7. Permintaan makan pasien, memberikan fasilitas untuk menyimpan dan menampilkan informasi 

yang terkait dengan makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap pasien tersebut. Tampilannya 

adalah seperti berikut: 

Gambar. Permintaan makan pasien 

8. Pemberian makanan detail pasien, memiliki fasilitas untuk memasukkan data tentang makanan 

yang harus dikonsumsi oleh pasien berupa data detail dan lengkap. Tampilan tersebut akan 

seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Pemberian makan detail pasien 

9. Pemakaian ruangan, memiliki fungsi untuk menampilkan penggunaan ruangan didalam rumah 

sakit. Berisi informasi fasilitas terisi atau kosong dari setiap kamar dan tempat tidur di 

lingkungan internal 

Gambar. Pemakaian ruangan 

10. Laporan harian rawat jalan, memiliki fasilitas untuk menampilkan informasi yang terkait dengan 

pasien di rawat inap dalam jangka waktu sehari. Tampilannya jika terpilih didalam jangka waktu 

tertentu adalah seperti berikut: 
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Gambar. Laporan harian 

11. Laporan keluar harian pasien, memiliki fasilitas untuk memberikan informasi terhadap pasien 

yang keluar dalam jangka waktu sehari dari pelayanan rawat inap. Tampilannya akan terlihat 

seperti: 

Gambar. Laporan pasien keluar harian 

12. Farmasi dan logistik, memiliki fungsi untuk menghasilkan informasi yang terkait dengan 

penerimaan dan pengeluaran obat dan logistik dari dan ke dalam lingkungan rumah sakit. Menu 

yang terdapat didalam fungsi ini terdapat beragam seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. Farmasi dan logistik 

13. Master, fungsi ini didalam halaman rawat inap adalah sebagai fasilitas menambah dan 

mengurangi data penyakit yang didefinisikan untuk kemudahan pengisian rekam medis disetiap 

pasien. Tampilan dari master ICD akan terlihat seperti: 

Gambar. ICD 

Modul Rawat Jalan 

Modul rawat jalan berfungsi untuk merekam semua pelayanan dirawat jalan mulai dari kunjungan 

pasien ke poliklinik yang dituju sampai dengan pasien selesai dilayani. Fungsi-fungsi minimal yang 

tersedia pada sub sistem ini: 
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a. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

b. Mengelola aktifitas pasien selama dipoliklinik; 

c. Menampilkan history pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

Gambar. List pasien rawat jalan 

2. Setelah list pasien rawat jalan dipilih tombol proses maka akan menampilkan halaman baru 

yang berisi tampilan form diagnosa tindakan. Tampilan form tersebut akan seperti gambar 

dibawah ini: 

Gambar. Form diagnosa tindakan 
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Modul Rawat Darurat 

Modul Rawat darurat berfungsi untuk memudahkan merekam kunjungan pasien rawat darurat, 

tindakan rawat darurat serta diagnosis rawat darurat. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Terhubung dengan modul pendaftaran; 

2. Sensus pasien sesuai dengan fisik ruangan (real time), catatan keperawatan (EMR); 

3. Mengelola aktifitas pasien selama dalam ruang rawat; 

4. Mengelola pemulangan pasien discharge; 

5. Menampilkan History pasien. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. List daftar pasien, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar pasien UGD yang terdaftar 

didalam sistem. 

Gambar. Daftar pasien UGD 

2. Setelah mengklik nomr pasien makan akan masuk ke tampilan pemeriksaan poli. Di dalam form 

data rekam medik ini terdapat sub menu / tab menu berupa : Diagnosa dan terapi, resep, 

pengantar rontgen, pengantar lab, pasien keluar/masuk, dan order kamar operasi. 
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3. Pada bagian tab diagnosa dan terapi terdapat form untuk menginput data diagnosa dan terapi. 

Isi data berdasarkan hasil diagnosa dan terapi lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil 

input form. 
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4. Pada bagian tab resep terdapat form untuk menginput data resep. Isi data berdasarkan hasil 

racikan resep lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Resep UGD 

5. Pada bagian tab Pengantar Rontgen terdapat form untuk menginput data Pengantar Rontgen. Isi 

data berdasarkan hasil Permintaan Rontgen lalu klik tombol Tambah untuk menyimpan hasil 

input form. 
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Gambar. Rontgen UGD 

6. Pada bagian tab Pengantar Lab terdapat form untuk menginput data Pengantar Lab. Isi data 

berdasarkan pilihan lab lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. 

Gambar. Pengantar keterangan layanan kesehatan UGD 
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7. Pada bagian tab pasien keluar pasuk, Pasien terdapat form untuk menginput data Keluar Masuk 

Pasien. Klik tombol masuk untuk menghitung awal jam masuk pasien ke poli tersebut. Lalu klik 

tombol keluar beserta status keluar untuk keluar pasien. 

Gambar. Pasien keluar dan masuk UGD 

8. Pada bagian tab Hasil UGD terdapat form untuk menginput hasil UGD. Isi data berdasarkan tab 

Hasil UGD lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil input form. Selanjutnya pada menu 

diatas terdapat menu sensus yang berisikan data sensus laporan harian UGD. 

Gambar. Informasi hasil UGD 
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9. Pengeluaran barang. Menu ini adalah menu permintaan dan pengeluaran barang berupa alat 

kesehatan, obat, alat-alat kantor dsb. Detil lebih jelas nya pada menu ini dapat dilihat lebih 

lanjut pada modul gudang, farmasi dan umum. 

Gambar. Pengeluaran barang UGD 

Modul Rekam Medik 

Modul rekam medik diharapkan akan memudahkan dan merapikan pembuatan data rekam medis 

pasien serta menggunakan standar kodefikasi yang berlaku, sehingga mudah untuk dicari dan 

digunakan kembali, serta memudahkan pembuatan laporan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal 

yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Terhubung dengan seluruh sistem yang terdapat pada front office; 

2. Dapat menyajikan semua data/ informasi klinis pasien yang tersimpan dalam repositori data; 

3. Dapat digunakan untuk mengelola catatan medis di setiap workstation poliklinik,ruang 

perawatan, dan manajemen direktorat pelayanan; 

4. Dapat digunakan oleh petugas medis berikutnya (dokter dan perawat) untuk melihat rekam 

EMR mencakup catatan keperawatan dan catatan medis lainnya. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian rekam medis. 

2. Setelah melakukan login maka akan muncul beberapa menu utama didalam halaman rekam 

medis, tampilan menu tersebut akan terlihat seperti: 
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Gambar. Menu halaman rekam medis 

3. Tracer, fungsi yang digunakan untuk melihat daftar kunjungan pasien dan mencetak tracer 

berdasarkan poly tujuan, kunjungan pasien baru/pasien lama, shift I/II/III atau mencetak tracer 

ke printer untuk selanjutnya ditempel di rak penyimpanan berkas rekam medik. Didalam daftar 

tracer terdapat informasi pengirim, penerima dan status. Maksud dari kolom kolom ini adalah 

memberitahukan kepada user bahwa berkas rekam medik tersebut dikirim oleh petugas rekam 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

4. Medik dan diterima di poly tujuan oleh petugas yang menerima berkas rekam medik tersebut. 

Adapun kolom status adalah keterangan yang menyatakan bahwa berkas rekam medik yang 

dikirim adalah berkas rekam medik yang lengkap atau sementara. 
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5. Untuk mengisi informasi pengirim dan status rekam medik, anda dapat mengklik nomr yang 

terdaftar dalam list tersebut, selanjutnya anda akan melihat tampilan seperti dibawah ini. 

Gambar. Halaman trcer rekam medis 

6. Laporan rekam medic, fungsi ini terdiri dari kumpulan laporan internal masing masing unit 

layanan yang ada di rumah sakit, seperti : sensus harian rawat jalan, sensus harian rawat inap, 

sensus UGD, laporan harian kamar operasi, laporan harian perinatologi, laporan harian rawat 

inap, laporan harian kamar bersalin, sensus farmasi, sensul laboratorium, sensus layanan, 

sensus kamar bersalin. 

7. Sensus harian rawat jalan, fungsi ini digunakan untuk melihat menu sensus harian rawat jalan. 

Adapun informasi yang ditampilkan pada laporan sensus harian rawat jalan adalah nomr, nama 

pasien, jenis kelamin, umur, kecamatan, kota, diagnosa, tindakan, cara bayar, status keluar, 

status pengunjung baru/lama, kunjungan baru/lama, kasus baru/lama dan icd x. 
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8. Sensus Harian Rawat Inap, fungsi ini digunakan untuk melihat sensus harian rawat inap. Adapun 

informasi yang ditampilkan pada sensus harian rawat inap adalah ruang rawat, tempat tidur 

yang tersedia, sisa awal, jumlah masuk, jumlah pindahan, jumlah dipindahkan, jumlah pasien 

keluar hidup, jumlah pasien keluar meninggal, jumlah dirawat, lama dirawat, 

9. Sensus Harian VK 

10. Laporan Harian Kamar Bersalin 

26 



11. Sensus Farmasi 

12. Laporan Harian Perinatologi 

13. Laporan Harian Rawat Inap 

14. Sensus LAB 
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15. Laporan Harian UGD 

16. Laporan Harian Kamar Operasi 

Modul Laboratorium 

Modul laboratorium mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian laboratoium seperti 

pendaftaran laboratorium, pembayaran, pembatalan transaksi, dan entry hasil pemeriksaan 

laboratorium. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Tehubung dengan sub sistem pendaftaran; 

2. Pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium; 

3. Terhubung dengan modul billing; 
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karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login kedalam SIRS Online Open Source sesuai dengan hak akses yang ditentukan 

untuk mengakses bagian laboratorium. 

2. Setelah melakukan login maka tampilan utama dari halaman laboratorium akan terlihat seperti 

gambar dibawah ini, beserta menu-menu yang terdapat dihalaman tersebut. 

Gambar. Halaman utama laboratorium 

3. Menu List Order Lab, menu list order lab berfungsi untuk menampilkan form permintaan 
   pemeriksaan lab untuk seorang pasien kepada unit laboratorium, kemudian user laboratorium 
   melakukan pengidentifikasian pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan order lab. 
   Ketika dipilih menu list order lab maka akan muncul halaman list order lab di bawah ini. 

Gambar Daftar order lab dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit antara 

lain data dokter yang melakukan permintaan, unit, serta data pasien. Untuk melihat detail 
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permintaan pemeriksaan atau menginput hasil pemeriksaan laboratorium klik salah satu item 

permintaan pada kolom nomor rekam medis. 

Gambar. Daftar order lab dari unit 

5. Pada halaman input pemeriksaan terdapat informasi mengenai idenstitas pasien, dokter 

pengirim, poly, serta tanggal registrasi. Untuk memulai pemeriksaan isilah inputan jam mulai 

dengan cara menekan tombol sekarang yang berada di sebelah kanan isian jam mulai. Pada 

tab hasil pemeriksaan terdapat daftar pemeriksaan apa saja yng diminta berdasarkan order 

pemeriksaan lab, apabila ada item pemeriksaan yang perlu ditambah user laboratorium 

tinggal menekan tombol add. 

6. Selanjutnya akan muncul form item-item pemeriksaan. Klik cekbox pada item-item yang 

akan ditambahkan kemudian tekan tombol simpan yang ada pada form add pemeriksaan. 

Setelah dilakukan penyimpanan maka detail dari item-item pemeriksaan akan bertambah 

sesuai dengan yang dipilih pada form add pemeriksaan. 
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Gambar. Penambahan item pemeriksaan lab 

Gambar. Daftar item pemeriksaan yang telah ditambahkan 
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7. Langkah selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan item-item pemeriksaan, hasil pemeriksaan 

di input pada form hasil pemeriksaan. Data yang harus di input pada form hasil pemeriksaan 

adalah kolom hasil dan keterangan. Sedangkan untuk kolom nilai normal hanya untuk 

menampilkan data nilai normal yang ada di master laboratorium. Apabila semua item telah 

diinputkan hasil pemeriksaanya selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpa hasil. 

8. Menu Laporan Hasil Lab 

Gambar. Laporan hasil lab 

9. Halaman ini menampilkan data-data pasien yang pemeriksaan laboratoriumnya telah dilkukan 

dan telah disimpan ke aplikasi. Halaman ini sebagai histori pemeriksaan laboratorium. Pada 

daftar hasil lab untuk menampilkan detail dari pemeriksaan tinggal menklik item pada daftar di 

kolom nomor rekam medis.. 
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Gambar. Detail hasil lab 

Modul Farmasi dan Apotek 

Modul Farmasi dan Apotik mengelola aktifitas-aktifitas yang terjadi pada bagian Farmasi dan Apotik. 

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Layanan Racikan; 

2. Resep rawat inap; 

3. Keterhubungan dengan billing system. 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan login terlebih dahulu dengan mengikuti hak akses yang telah diberikan untuk 

melihat halaman utama dari farmasi dan apotek 

2. Halaman utama, fungsinya adalah untuk menampilkan keseluruhan menu yang terdapat pada 

fungsional farmasi dan apotek. Tampilannya akan terlihat seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Halaman awal modul gudang farmasi 

3. Menu Permintaan Barang, berfungsi untuk menampilkan form permintaan barang, kemudian 
   user gudang farmasi melakukan persetujuan mengenai jumlah barang yang diminta. Ketika 
   dipilih menu permintaan barang maka akan muncul halaman list permintaan barang dari unit. 

Gambar. Daftar permintaan dari unit 

4. Pada halaman diatas terdapat informasi permintaan barang dari unit antara lain data pegawai 

yang melakukan permintaan, unit, dan tanggal. Untuk melihat detail permintaan barang klik 

salah satu item permintaan pada kolom NIP. 

Gambar 5. Detail permintaan dari unit 

5. Setelah salah satu item diklik maka akan muncul halaman detail dari permintaan barang antara 

jenis item barang, jumlah, jumlah stok di unit yang melakukan permintaan. Pada halaman ini 

user gudang dapat melakukan persetujuan untuk barang yang diminta dengan mengisi jumlah 
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disetujui apabila jumlah yang disetujui berbeda dengan jumlah yang diminta. Apabila jumlah 

yang disetujui sama dengan jumlah yang diminta maka jumlah disetujui boleh diisi atau 

dikosongkan. Klik pilihan setujui pada option apabila permintaan barang disetujui dan klik 

pilihan tidak disetujui apabila permintaan barang tidak disetujui. 

Gambar. Detail permintaan dari unit 

6. Setelah diklik setujui makan informasi pada item barang yang diminta akan berubah seperti 

yang diatas. Apabila setiap item telah diambil keputusan disetujui atau tidak disetujui maka 

tekan tombol simpan. Apabila proses simpan berhasil maka akan muncul pesan simpan data 

berhasil. 

7. Penerimaan Barang, fungsi ini digunakan untuk menampilkan form pengisian data penerimaan 
barang oleh gudang farmasi dari pihak luar rumah sakit. 
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Gambar. Form penerimaan barang 

8. Pada form penerimaan barang diatas terdapat item – item isian yang harus diisi antara lain isian 

jenis penerimaan, group barang, item barang, dan jumlah barang. Untuk isian terima dari dan 

keterangan apabila tidak ada isi saja dengan karakter “-”, untuk isian jenis item barang yang 

diterima pilih group barang kemudian lakukan pencarian berdasarkan nama barang dengan cara 

mengetik karakter awal dari nama barang pada isian nama barang. Maka akan muncul popup 

yang menampilkan nama – nama barang, serta untuk memilihnya klik salah satu item yang ada 

pada popup. 
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Gambar. Autocompleate pencarian nama barang 

Apabila semua isian telah lengkap kemudian tekan tombol add. Maka dibawah form 

penerimaan barang akan muncul daftar item – item dari penerimaan barang. Apabila terdapat 

kekeliruan dalam mengisi item penerimaan barang klik hapus pada kolom pilhan. 

Gambar. Daftar detail penerimaan 

Setelah semua item barang telah dimasukan, untuk menyimpannya dengan cara menekan 

tombol simpan. 
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9. Menu Master Barang 

Gambar. Table master barang 

10. Halaman master barang digunakan untuk mengelola data master barang. Pada table master ini 

terdapat informasi detail mengenai barang antara lain kode, no batch, nama barang, tgl 

kadaluarsa, stok, satuan, dan harga. Pada halaman ini terdapat pilihan – pilihan yang dapat 

digunakan untuk menambah informasi item barang. Pada table terdapat kolom hide yang 

berfungsi untuk menyembunyikan item barang yang dipilih saat dipindahkan ke file excel pada 

halaman laporan. Pada table pula terdapat kolom option yang terdiri dari tiga fungsi antara lain: 

11. Pilihan add digunakan untuk menampilkan form add barang. Untuk menambahkan data barang 

baru atau barang yang belum ada di master dengan cara mengisi semua isian yang ada pada 

form barang. Kemudian apabila telah terisi semua tekan tombol simpan. 
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Gambar. Form add barang 

12. Pilihan edit digunakan untuk menampilkan form edit barang yang berfungsi untuk mengubah 

data item barang seperti no batch, nama barang, tanggal kadaluarsa, group, satuan dan harga. 

Cara mengubahnya cukup dengan mengganti isian yang ada pada form dan simpan. Pada form 

edit juga terdapat isian yang terdiri dari daftar unit – unit, isian ini digunakan untuk 

menunjukkan bahwa item barang yang diedit ini digunakan d unit mana saja. Cara mengisinya 

pilih unit mana saja yang menggunakan item barang tersebut kemudian tekan tombol simpan. 
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13. Pilihan del digunakan untuk melakukan penghapusan pada salah satu item barang dengan cara 

menekan pilihan del pada item barang yang dipilih kemudian pilik ok pada konfirmasi 

penghapusan. 

Gambar. Form delete barang 

Pada halaman ini juga terdapat form pencarian data barang berdasarkan group barang, nama 

barang, dan tanggal kadaluarsa. Pilih salah group barang apabila hanya data yang sesuai dengan 

group yang ditampilkan. Masukan nama barang apabila data yang ditampilkan hanya yang 

mengandung nama barang yang dicari. 

Sedangkan pilihan ditampilkan hanya apabila data yang ditampilkan hanya yang mempunya 

data kadaluarsa yang terdapat dalam pilihan antara lain 3 bulan sebelum kadaluarsa, 6 bulan 

sebelum kadaluarsa dan satu lagi yang telah melewati tanggal kadaluarsa. 

Gambar. Form filter master barang 
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14. Menu Laporan 

Pada menu laporan terdapat beberapa item laporan yang berhubungan dengan informasi 

penerimaan dan pemgeluaran barang antara lain 

- Laporan Harian 

Pada laporan harian ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tanggal yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. 

Gambar. Form filter laporan harian 

Gambar. Laporan harian group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 
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Gambar. Laporan harian group Bahan Radiologi 

Gambar. Laporan harian group Regeansia 

- Laporan Bulanan 

Pada laporan bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan dan pengeluaran barang ke setiap 

unit. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada bulan itu. 

Gambar. Form filter laporan bulanan 
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Gambar. Laporan bulanan group Obat dan Alat Kesehatan sekali pakai 

Gambar. Laporan bulanan group Bahan Radiologi 
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Gambar. Laporan bulanan group Gas 

Gambar. Laporan bulanan group Reageansia 

- Rekap Bulanan 

Pada rekap bulanan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain jenis penerimaan, bulan penerimaan, dan pengeluaran 

barang setiap bulan. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan 

meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap bulanan 

Gambar. Rekap bulanan 

- Rekap Triwulan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang setiap triwulan. 

Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak ada 

transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap triwulan 

Gambar. rekap triwulan 

- Rekap Tahunan 

Pada rekap triwulan ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan tahun yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini detai 

penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan dan pengeluaran barang pada tahun 

tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada d master ditampilkan meskipun tidak 

ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter rekap tahunan 

Gambar. Form filter rekap tahunan 

- Laporan Stok Unit 

Pada laporan stok ditampilkan data transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sesuai 

dengan bulan dan unit yang dipilih pada filter laporan. Informasi yang ada pada laporan ini 

detail penerimaan dan pengeluaran antara lain penerimaan barang perminggu dan pengeluaran 

barang perhari pada bulan tersebut. Pada laporan ini semua item barang yang ada di master 

yang di gunakan di unit itu saja ditampilkan meskipun tidak ada transaksi pada tahun itu. 
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Gambar. Form filter laporan stok unit 

Gambar. Laporan stok unit 

15. Pada setiap laporan yang ada pada modul farmasi terdapat pilihan yaitu export ke Ms Excel yang 

terdapat di bawah pada setiap laporan. 

Gambar. Tombol export ke Ms Excel 
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16. Klik tombol export unutk melakukan export data ke Ms Excel maka akan muncul pilihan open 

dan save. Pilih open atau save maka data akan dipindahkan ke dalam bentuk Ms Excel kemudian 

data tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan laporan. 

Gambar. Pilihan membuka file export 

Gambar 35. Hasil export ke Ms Excel 
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17. Menu Histori Permintaan Barang, Laporan ini berisi informasi riwayat permintaan barang dari 
    unit yang telah diproses oleh pihak gudang farmasi berdasarkan tanggal yang dipilih. 

Gambar. Daftar histori permintaan barang dari unit 

18. Pilih salah satu item yang ada pada List kemudian klik item tersebut pada kolom nip maka akan 

muncul detail permintaan. 

Gambar. Detail histori permintaan barang dari unit 

Modul Keperawatan 

Modul untuk mengelola aktifitas keperawatan 

minimal yang tersedia pada sub sistem ini : 

1. Asuhan keperawatan; 

2. Pelayanan Keperawatan. 

yaitu data asuhan keperawatan. Fungsi-fungsi 

karakteristik dari pemanfaatan fitur ini adalah sebagai berikut. 
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1. List data pasien poly, fungsi ini untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan pasien 

kunjungan ke poliklinik didalam pelayanan rumah sakit tersebut. 

2. Setelah hak akses benar, maka halaman yang akan dituju adalah halaman utama dari 

keperawatan. Tampilannya akan terlihat seperti: 

Gambar. Halaman utama keperawatan 

3. Fokus pada modul keperawatan adalah (1) data perawat, (2) asuhan keperawatan, (3) 

manajemen pelayanan keperawatan. 

Gambar. Fokus pelayanan keperawatan 

4. List data perawat, akan menampilkan keseluruhan data perawat yang terdaftar didalam internal 

rumah sakit. Tampilannya seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. List data perawat 

5. Pada data setiap perwat terdapat karakteristik yang dimiliki oleh perawat dan dapat diubah 

sesuai dengan perubahan data yang berlaku. Karakteristik setiap personal seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini. 

Gambar. Karakteristik data perawat 

6. Edit perawat, digunakan untuk mengubah biodata yang dimiliki oleh perawat. Tampilan 

halaman tersebut seperti pada gambar dibawah ini: 

52 



Gambar. Karakteristik Edit data perawat 

7. Pengajuan mutasi, fitur yang digunakan untuk mengubah data mutasi yang dimiliki oleh 

perawat. Tampilan halaman tersebut seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik mutasi data perawat 

8. Program pengembangan, fitur yang digunakan untuk mengubah data pengembangan yang 

diikuti oleh setiap personal perawat. Tampilan halaman ini seperti yang ada dibawah ini: 

Gambar. Karakteristik program pengembangan data perawat 
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9. Asuhan keperawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data yang berkaitan dengan proses 

pengkajian keperawatan dari setiap pasien yang dirawat. Tampilan halaman dari fungsi 

pengkajian keperawatan tersebut adalah seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Pengkajian Perawatan 

10. Pengkajian perawatan, fitur yang digunakan untuk mengubah data kajian keperawatan dari 

setiap pasien yang terawat di rumah sakit. Tampilan dari halaman pengkajian keperawatan 

adalah seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar. Form Pengkajian Perawatan 

11. Didalam proses mengubah data pengkajian keperawatan terdapat beberapa menu dan sub 

menu yang harus dilengkapi sebagai bahan dasar pengumpulan informasi dari setiap individu 

pasien yang sedang dirawat. Tampilan halaman menu dan sub menu dari pengkajian 

keperawatan akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar. Form Data umum pasien 

12. Didalam diagnosa pasien terdapat beberapa sub menu yang difungsikan sebagai pendukung 

pengumpulan informasi dipengkajian keperawatan, beberapa sub-menu yang terdapat di 

diagnosa pasien seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini 
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Gambar. Pengkajian perawatan, menu diagnosa dan sub-menu 

13. Perawat penanggung jawab, fitur ini sama dengan fitur lainnya dipengkajian keperawatan 

berfungsi sebagai pengumpul informasi yang kemudian dilakukan analisa untuk menentukan 

keadaan dari pasiennya. 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 
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14. Status keperawatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, status keperawatan pasien dan sub-menu 

15. Status kesehatan pasien 

Gambar. Pengkajian perawatan, perawat penanggung jawab dan sub-menu 

16. Riwayat kesehatan keluarga 
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Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat kesehatan keluarga dan sub-menu 

17. Riwayat tumbuh kembang 

Gambar. Pengkajian perawatan, riwayat tumbuh kembang dan sub-menu 

18. Status Fisiologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, status fisiologis dan sub-menu 
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19. Psikologis 

Gambar. Pengkajian perawatan, psikologis dan sub-menu 

Modul Keuangan 

Modul Keuangan adalah salah satu modul untuk menghasilkan dan mendokumentasikan data dan 

laporan keuangan yang diintegrasikan dengan modul/unit lain dalam rumah sakit. Modul ini 

diharapkan akan memberikan informasi mengenai pendapatan rumah sakit. 

Pada bagian ini akan menampilkan informasi yang berhubungan dengan keuangan dan pendapatan 

yang dihasilkan oleh lingkunga internal rumah sakit. Beberapa laporan keuangan yang dihasilkan 

seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar. General Ledger 

Gambar. Laporan hutang 
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Gambar. Laporan piutang 

Gambar. Total pendapatan bayar 
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Gambar. Total pendapatan Unit 

Modul Laporan 

Modul yang menghasilkan laporan-laporan untuk kepentingan internal dan eksternal (dinamis) yang 

dikeluarkan berdasarkan pilihan sesuai kebutuhan. Fungsi-fungsi minimal yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

1. Menghasilkan laporan-laporan untuk Eksternal 

2. Menghasilkan laporan-laporan untuk kebutuhan internal Rumah Sakit 

Tampilan didalam laporan yang dihasilkan dari SIRS Open Source ini adalah seprti pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar. RL 1 

Gambar. RL 2 
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Gambar. RL 3 

Penutup 

Demikian panduan, petunjuk dan gambaran penggunaan aplikasi simrs generik open source 

sekretariat direktorat jenderal bina upaya kesehatan (BUK). Semoga dengan adanya buku ini dapat 

memberikan gambaran modul dan fitur yang tersedia didalam SIRS Open Source. 
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User Manual Aplikasi 

 

Halaman Android User 

Halaman awal login 

 

 

Halaman Login adalah halaman awal untuk user masuk ke dalam sistem pelaporan dengan 
memasukan username dan password yang telah terdaftar jika belum perna melakukan pendaftaran 
silah kan klik menu new user register now 

 

 

 



 

 

 

Halaman daftar 

 

 

 

Halaman daftar berfungsi untuk user yang belum mempunyai akun untuk melakukan login setelah 
terdaftar baru user dapat melakukan login dengan mengisi nama, no handphone, password dan 
alamat  

 

 



 

 

 

Halaman lupa password 

 

 

 

Halaman lupa password berfungsi untuk user yang lupa password yang di miliki untuk melakukan 
login, dengan mengisi no handphone yang telah terdaftar, user akan menerika sms dan akan 
langsung di arahkan ke menu utama, halaman lupa password ini bisa di akses untuk user yang 
mempunyai pulsa karna sms di kirim dari pulsa yang di miliki 

 

 



 

 

 

Halaman Menu Utama 

 

 

Halaman Dashboard adalah halaman utama di sistem pelaporan kewaspadaan dini, ada beberapa 
menu yang di miliki yaitu pelaporan penyakit, data pendukung penyakit, ubah password dan history 
pengaduan 

 

 

 



 

 

 

Halaman pelaporan penyakit 

 

 

 

Halaman Pelaporan adalah halaman yang berfungsi untuk masyarakat melaporkan penyakit di setiap 
daerah kabupaten musi rawas dengan mengisi nama, jenis penyakit, kecamatan, kelurahan, desa, 
dan alamat. 

 

 



 

 

 

 

Halaman data pendukung 

 

 

 

Halaman data pendukung adalah halaman yang berfungsi untuk masyarakat melihat detail dan 
definis penyakit. 

 

 



 

 

Halaman ubah password 

 

 

 

Halaman ubah password adalah halaman yang berfungsi merubah password akun tersebut dengan 
mengisi password baru untuk melakukan login 

 

 

 

 



 

 

Halaman History Pelaporan 

 

 

 

Halaman history pelaporan adalah halaman yang berfungsi melihat pelaporan yang sudah di laporan 
kan oleh akun tersebut setiap pelaporan user akan muncul di halaman history pelaporan di setiap 
akun yang berbeda-beda 

 

 

 



 

 

Halaman Admin 

Halaman Login 

 

Silhakan masukan username dan paswword yang sudah terdaftar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Dashboard Admin 

 

Halaman Dashboard berisi jumlah data pengguna yang terdaftar, data jenis penyakit yang di input 
admin dan jumlah laporan penyakit dari masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Admin 

 

Halaman Data Admin berisi data administrator yang terdaftar di sistem, yang dapat di tambah, diedit 
dan dihapus dengan memasuka username, password dan no hp . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Kecamatan 

 

Halaman Data Kecamatan berisi data Kecamatan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
kecamatan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memasuka Nama Kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Kelurahan 

 

Halaman Data Kelurahan berisi data Kelurahan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
kelurahan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama kecamatan yang sudah 
terdaftar sebelum nya dan menginput nama kelurahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Desa 

 

Halaman Data Desa berisi data Desa yang nanti akan di pilih oleh user di android, data desa bisa di 
tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama Kelurahan yang sudah terdaftar sebelum nya 
dan menginput nama desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Jenis Penyakit 

 

 

Halaman Data Jenis  Penyakit berisi data Penyakit yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
Jenis Penyakit bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan menginput jenis penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal 

 

 

Halaman laporan all berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan 
memilih tanggal awal dan akhir laporan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print 
dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kecamatan 

 

 

Halaman laporan Per kecamatan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat 
dengan memilih tanggal awal, akhir dan Kecamatan data tersebut dapat di print dengan mengklik 
tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kelurahan 

 

 

Halaman laporan Per kelurahan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat 
dengan memilih tanggal awal, akhir dan kelurahan data tersebut dapat di print dengan mengklik 
tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan desa 

 

 

Halaman laporan Per desa berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan 
memilih tanggal awal, akhir dan desa data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan 
di export ke excel dengan mengklik tombol export. 
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Perancangan Perankat  Lunak ejournal 
Dengan Menggunakan OJS (open journal system) 

 

A. Management User : 

1.   Manajer Jurnal 

 Sebagai  pengelola  jurnal  berhak  atas  pengaturan  

kelengkapan, kebijakan,   proses   pengiriman   artikel,   pengaturan   

jurnal,   pengaturan tampilan. 

2.   Manajer Langganan 

Berperan dalam pengaturan jurnal yang dilanggan. 

3.   Editors 

 Memulai aplikasi, proses pengiriman artikel, menetapkan status 

artikel, mengatur  edisi,  membuat  edisi  baru,  dan  

mempublikasikannya, mengirimkan notifikasi kepada pengguna. 

4.   Editor Bagian 

  Menetapkan reviewers, bekerjasama dengan para reviewers, 

membuat keputusan   tentang   artikel  yang  akan  diterbitkan,   

copyediting,   layout editing, dan mengoreksi artikel (proofreaders). 

5.   Reviewer 

  Meninjau artikel yang dikirimkan, dan berhak mengunggah 

lampiran yang akan digunakan oleh editor dan author, reviewer 

ditentukan oleh section editors sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh pengelola jurnal. 

6.   Copy Editors 

  Berperan dalam melakukan penyuntingan artikel yang dikirimkan 

dan bekerjasama   dengan   penulis   untuk   memperbaiki   tata   

bahasa   dan kejelasan isi jurnal serta memastikan aturan penulisan 

jurnal secara bibliografi  dan  tekstual  sudah  sesuai  dengan  aturan  

yang  ditetapkan sebelum kemudian ditempatkan dalam gallery dan 

dipublikasikan. 
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7.   Layout Editors 

  Berperan  untuk mengubah  format artikel HTML,  PDF, DOCX,  

dan lain- lain sesuai dengan ketentuan jurnal yang telah disepakati. 

OJS tidak menyediakan  converter  otomatis  sehingga  layout editors 

harus memiliki perangkat lunak yang dibutuhkan dan melakukannya 

secara manual kemudian meletakkan file tersebut dalam gallery. 

8.   Proofreaders 

  Berperan  dalam  mengoreksi  artikel  dalam  hal  tipografi  dan  

kesalahan format untuk setiap artikel yang tersimpan dalam gallery, 

kemudian menyerahkan kepada layout editor untuk diperbaiki, peran ini 

untuk dapat dilakukan oleh editor dan section editor. 

9.   Penulis 

  Penulis  dapat  langsung  mendaftarkan   diri  secara  online  di  

halaman website jurnal yang menggunakan  OJS dan langsung 

mengunggah  OJS dan langsung mengunggah artikel yang akan 

dipublikasikan dalam jurnal tersebut  dengan  terlebih  dahulu  mengisi  

metadata  atau  pengindeksan yang  terkait  dengan  artikel  tersebut  

sehingga  dapat  dengan  mudah dilacak melalui mesin pencari. 

10. Pembaca 

  Pembaca   dapat  mendaftarkan   diri  sebagai   langganan   atau  

sekedar sebagai pembaca setelah jurnal dapat dibaca secara bebas 

tanpa biaya. 

 

B.   Proses Penerbitan ejournal  
 Ada  beberapa  tahapan  dalam  publikasi  jurnal  ilmiah  dengan 

menggunakan e-journal, yaitu proses pengumuman penerimaan naskah, 

pendaftaran penulis, proses penyerahan naskah dari penulis, proses evaluasi 

naskah  oleh  redaksi/editor,  proses  review  oleh  reviewer,  proses  editing  

oleh editor,   proses   pembayaran   penerbitan   naskah   oleh   penulis   dan   

proses penjadwalan   publikasi   di   e-journal   
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                 Alur penerbitan Open Journal System 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Activity diagram proses penerbitan jurnal 

C.   Hardware dan Software Support 

 Alat  yang  digunakan   dalam   penelitian   ini  adalah   komputer   

dengan spesifikasi cukup untuk menjalankan sistem operasi dan perangkat 

lunak pengembangan, ditambah dengan adanya koneksi internet. 

Sistem operasi dan program aplikasi yang digunakan  dalam pembuatan 

sistem ini adalah sebagai berikut: 
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1.   Sistem operasi: Windows 8 

2.   Open Journal System minimal  versi 3 

3 .  WampServer  versi 2.1 atau yang lebih baru, yang di dalamnya     

   terdapat aplikasi berikut: 

a.   Database MySQL versi 5.5.8 atau yang lebih baik 

b.   Web server Apache versi 2.2.17 atau versi yang lebih baik  

c.   phpMyAdmin versi 3.3.9 atau yang lebih baik 

4.   Notepad++ versi 6.3 

5.   ArgoUML versi 0.34 

 
D.  Pengumpulan data dan Proses Pengerjaan 

 Pengumpulan data yang diperoleh  dengan mengunakan metodel 

waterfall dengan tahap analisa, desain, pengkodena , testing dan 

pemeliharaan. 

Untuk memperoleh gambaran mengenai data yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem digunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut:  
1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan 

penelitian langsung pada redaksi penerbitan jurnal di STMIK Jenderal Achmad 

Yani. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara metode 

wawancara dengan pengelola jurnal yang dianggap dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh dengan cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang ada pada buku-buku 

literatur, referensi, media cetak maupun media elektronik sebagai penunjang 

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 
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Tampilan Depan 
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1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah:
1. Device Smartphone Touchscreen
2. Portable Printer

2. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah:
1. Device Android dengan OS Minimal 5.0 Lollipop

3. Sumber Daya Manusia

1. Admin - Sebagai owner atau Super User Aplikasi
a) Bisa Menggunakan semua Feature yang tersedia

2. Kasir - Sebagai Pengguna Limited
a) Tidak bisa tambah pengguna
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Setelaj anda terdaftar di ekosistem POS MTI21, Anda akan mendapatkan
username dan password yang di gunakan untuk masuk ke aplikasi POS
MTI21.

Cara masuk ke aplikasi.
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pada halaman Login Silahkan masukkan Username dan Password yang

sudah anda dapatkan
3. Anda akan masuk ke halaman utama aplikasi.
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Anda dapat membuat kategori menu di toko, dengan feature kategori menu
anda dapat mengelompokkan item menu di toko sehingga memudahkan anda
untuk mencari menu pada saat menerima pesananan di tempat.

Cara membuat menu di toko.
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu tiga titik di pojok kanan
3. Pada menu tools pilih Menu
4. Tekan tombol tambah kategori
5. Tulis nama kategori yang anda inginkan
6. Jika sudah tekan toombol Simpan
7. Membuat kategori menu selesai
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Setelah anda membuat kategori menu di toko, anda dapat menambahkan
menu sesuai dengan kategori yang sudah dibuat.

Cara Membuat Menu di Toko
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu tiga titik di pojok kanan
3. Pada menu tools pilih Menu
4. Pilih kategori yang ingin di tambah menu
5. Masukkan Foto Menu, Nama dan harga menu
6. Jika sudah selesai tekan tombol simpan
7. Anda juga bisa mengurutkan posisi menu dengan menekan Urutkan
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Apabila menu sudah di tambahkan, anda dapat mulai menerima pesanan di
toko.

Cara menerima pesanan di toko
1. Buka Aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu yang ingin di pesan konsumen anda, lalu tekan tombol Lanjut
3. Tekan Simpan untuk menyimpan pesanan, atau
4. Tekan tombol Pembayaran, untuk melanjutkan
5. Pilih metode pembayaran, lalu Konfirmasi
6. Jika sudah tekan tombol Tagih
7. Selamat, pembayaran berhasil.
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Cara Mengecek laporan transaksi

 Buka menu Control, Klik menu Laporan
 Silahkan di pilih jenis laporan yang di butuhkan
 Lalu Pilih Peridode yang diinginkan
 Laporan akan muncul, dan anda bisa print laporan yang ada.
 Anda bisa memilih periode laporan transaksi
 Ada 3 jenis laporan yang tersedia
 Laporan Ringkasan - melihat secara total transaksi penjualan
 Laporan Penjualan - melihat total transaksi penjualan
 Laporan Item(s) yang terjual - melihat total menu yang laku
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Anda juga bisa melihat profil pengguna yang sedang aktif saat ini, dan anda
bisa mengganti password untuk login ke aplikasi.

Cara melihat profil pengguna
1. Pada meno Tools, pilih menu Akun
2. Lalu akan tampil menu akun
3. Untuk mengganti password silahkan
4. masukkan password saat ini, paswword baru
5. Masukkan ulang paswword baru
6. Lalu jika selesai tekan tombol Simpan
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Anda juga dapat menambah pengguna atau kasir untuk operasional toko
anda.

Cara menambah pengguna kasir.

Cara melihat profil pengguna
1. Pada meno Tools, pilih menu Akun
2. Lalu akan tampil menu akun
3. Pilih Tab pengguna, akan tampil list pengguna yang terdaftar
4. Pada menu tambah pengguna masukkan nama lenggkap pengguna, posisi,
email dan Nomor HP, Serta Password untuk masuk ke aplikasi.
5. Jika sudah silahkan klik Simpan
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Perancangan Perankat  Lunak ejournal 
Dengan Menggunakan OJS (open journal system) 

 

A. Management User : 

1.   Manajer Jurnal 

 Sebagai  pengelola  jurnal  berhak  atas  pengaturan  

kelengkapan, kebijakan,   proses   pengiriman   artikel,   pengaturan   

jurnal,   pengaturan tampilan. 

2.   Manajer Langganan 

Berperan dalam pengaturan jurnal yang dilanggan. 

3.   Editors 

 Memulai aplikasi, proses pengiriman artikel, menetapkan status 

artikel, mengatur  edisi,  membuat  edisi  baru,  dan  

mempublikasikannya, mengirimkan notifikasi kepada pengguna. 

4.   Editor Bagian 

  Menetapkan reviewers, bekerjasama dengan para reviewers, 

membuat keputusan   tentang   artikel  yang  akan  diterbitkan,   

copyediting,   layout editing, dan mengoreksi artikel (proofreaders). 

5.   Reviewer 

  Meninjau artikel yang dikirimkan, dan berhak mengunggah 

lampiran yang akan digunakan oleh editor dan author, reviewer 

ditentukan oleh section editors sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh pengelola jurnal. 

6.   Copy Editors 

  Berperan dalam melakukan penyuntingan artikel yang dikirimkan 

dan bekerjasama   dengan   penulis   untuk   memperbaiki   tata   

bahasa   dan kejelasan isi jurnal serta memastikan aturan penulisan 

jurnal secara bibliografi  dan  tekstual  sudah  sesuai  dengan  aturan  

yang  ditetapkan sebelum kemudian ditempatkan dalam gallery dan 

dipublikasikan. 
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7.   Layout Editors 

  Berperan  untuk mengubah  format artikel HTML,  PDF, DOCX,  

dan lain- lain sesuai dengan ketentuan jurnal yang telah disepakati. 

OJS tidak menyediakan  converter  otomatis  sehingga  layout editors 

harus memiliki perangkat lunak yang dibutuhkan dan melakukannya 

secara manual kemudian meletakkan file tersebut dalam gallery. 

8.   Proofreaders 

  Berperan  dalam  mengoreksi  artikel  dalam  hal  tipografi  dan  

kesalahan format untuk setiap artikel yang tersimpan dalam gallery, 

kemudian menyerahkan kepada layout editor untuk diperbaiki, peran ini 

untuk dapat dilakukan oleh editor dan section editor. 

9.   Penulis 

  Penulis  dapat  langsung  mendaftarkan   diri  secara  online  di  

halaman website jurnal yang menggunakan  OJS dan langsung 

mengunggah  OJS dan langsung mengunggah artikel yang akan 

dipublikasikan dalam jurnal tersebut  dengan  terlebih  dahulu  mengisi  

metadata  atau  pengindeksan yang  terkait  dengan  artikel  tersebut  

sehingga  dapat  dengan  mudah dilacak melalui mesin pencari. 

10. Pembaca 

  Pembaca   dapat  mendaftarkan   diri  sebagai   langganan   atau  

sekedar sebagai pembaca setelah jurnal dapat dibaca secara bebas 

tanpa biaya. 

 

B.   Proses Penerbitan ejournal  
 Ada  beberapa  tahapan  dalam  publikasi  jurnal  ilmiah  dengan 

menggunakan e-journal, yaitu proses pengumuman penerimaan naskah, 

pendaftaran penulis, proses penyerahan naskah dari penulis, proses evaluasi 

naskah  oleh  redaksi/editor,  proses  review  oleh  reviewer,  proses  editing  

oleh editor,   proses   pembayaran   penerbitan   naskah   oleh   penulis   dan   

proses penjadwalan   publikasi   di   e-journal   



      M Danial Sentosa   
192420040 
MTI R2  
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                      Activity diagram proses penerbitan jurnal 

C.   Hardware dan Software Support 

 Alat  yang  digunakan   dalam   penelitian   ini  adalah   komputer   

dengan spesifikasi cukup untuk menjalankan sistem operasi dan perangkat 

lunak pengembangan, ditambah dengan adanya koneksi internet. 

Sistem operasi dan program aplikasi yang digunakan  dalam pembuatan 

sistem ini adalah sebagai berikut: 
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1.   Sistem operasi: Windows 8 

2.   Open Journal System minimal  versi 3 

3 .  WampServer  versi 2.1 atau yang lebih baru, yang di dalamnya     

   terdapat aplikasi berikut: 

a.   Database MySQL versi 5.5.8 atau yang lebih baik 

b.   Web server Apache versi 2.2.17 atau versi yang lebih baik  

c.   phpMyAdmin versi 3.3.9 atau yang lebih baik 

4.   Notepad++ versi 6.3 

5.   ArgoUML versi 0.34 

 
D.  Pengumpulan data dan Proses Pengerjaan 

 Pengumpulan data yang diperoleh  dengan mengunakan metodel 

waterfall dengan tahap analisa, desain, pengkodena , testing dan 

pemeliharaan. 

Untuk memperoleh gambaran mengenai data yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem digunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut:  
1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan 

penelitian langsung pada redaksi penerbitan jurnal di STMIK Jenderal Achmad 

Yani. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara metode 

wawancara dengan pengelola jurnal yang dianggap dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh dengan cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang ada pada buku-buku 

literatur, referensi, media cetak maupun media elektronik sebagai penunjang 

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 
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User Manual Aplikasi Mobile (User) 
 

 
 

Laman Login 
 
User yang telah memiliki akun dapat 

melakukan login dengan cara memasukan 

username dan password yang telah 

didaftarkan sebelumnya. 

User yang belum memiliki akun dapat 

mendaftarkan akun terlebih dahulu melalui 

“Daftar disini”. 

 

Laman Registrasi 
 
User yang ingin mendaftarkan akun baru 

harus memasukan informasi username, 

nomor telepon, email, dan password. 



 
 

Laman Beranda 
 
Laman ini dapat diakses melalui “Beranda” 

yang terletak pada navigasi di bawah layer 

utama aplikasi. 

 

Pada laman Beranda, User diberikan 

informasi mengenai berita-berita yang 

terkait dengan layanan yang diberikan. 

Selain itu, terdapat tiga layanan utama yang 

disediakan yakni: 

- Antrian, untuk mengambil antrian pada 

lokasi yang telah disediakan. 

- Komplain, untuk memberikan 

pengaduan kepada perusahaan. 

- Customer Service, untuk menelpon 

customer service. 

 

 

Laman Antrian 
 
Pada laman ini disediakan pengambilan 

nomor antrian secara online. Selain itu, 

terdapat juga informasi mengenai nomor 

antrian yang saat ini sedang dilayani pada 

lokasi. 



 
 

Laman Komplain 
 
Pada laman ini disediakan kepada User 

untuk melakukan pengaduan kepada pihak 

perusahaan. Beberapa informasi yang harus 

diisikan adalah kategori masalah, tingkat 

kepentingan, dan juga deskripsi dari 

masalah yang diadukan. 

 

Laman Komplain Detail 
 
Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai status atau progress dari 

komplain/pengaduan yang telah dikirimkan 

sebelumnya. 

User juga dapat membatalkan 

komplain/pengaduan yang dilakukan 

melalui “Batalkan Pengaduan”. 



 
 

Laman Pengaduan 
 
Laman ini dapat diakses melalui 

“Pengaduan” yang terletak pada navigasi di 

bawah layer utama aplikasi. 

 

Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai seluruh pengaduan yang pernah 

dilakukan beserta dengan status pengaduan 

tersebut telah selesai atau masih dalam 

proses. 

 

Dialog Cutomer Service 
 
Pada saat User memilih menu “Customer 

Service” maka aplikasi akan menampilkan 

dialog yang memastikan User ingin 

melakukan panggilan langsung terhadap 

Customer Service dari perusahaan secara 

langsung. 



 

Laman Profil 
 
Laman ini dapat diakses melalui “Profil” 

yang terletak pada navigasi di bawah layer 

utama aplikasi. 

 
Pada laman ini User diberikan informasi 

mengenai akun yang digunakan saat ini. 

User dapat melakukan pengaturan ulang 

password melalui “Ubah Password”. 

User juga dapat keluar/logout dari akun 

yang digunakan melalui “Keluar”. 

 
 
  



User Manual Website 
 
Laman Login 
 

 
 
User yang telah memiliki akun dapat melakukan login dengan cara memasukan username dan 

password yang telah didaftarkan sebelumnya. 

User yang belum memiliki akun dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu melalui “Daftar 

disini”. 

 

  



Laman Registrasi 
 

 
User yang ingin mendaftarkan akun baru harus memasukan informasi username, nomor 

telepon, email, dan password. 

 

  



Laman Beranda 
 

 
 

Laman ini dapat diakses melalui “Beranda” yang terletak pada navigasi di bawah layer utama 

aplikasi. 

Pada laman Beranda, User diberikan informasi mengenai berita-berita yang terkait dengan 

layanan yang diberikan. 

Selain itu, terdapat tiga layanan utama yang disediakan yakni: 

- Antrian, untuk mengambil antrian pada lokasi yang telah disediakan. 

- Komplain, untuk memberikan pengaduan kepada perusahaan. 

- Customer Service, untuk menelpon customer service. 

 

  



Laman Antrian 
 

 
 

Pada laman ini disediakan pengambilan nomor antrian secara online. Selain itu, terdapat juga 

informasi mengenai nomor antrian yang saat ini sedang dilayani pada lokasi. 

User hanya perlu melakukan ‘klik’ pada salah satu jenis pelaporan keluhan. 

Panggilan :  untuk jenis pelaporan melalui telepon, akan diberikan nomor pelaporan yang 

digunakan pada saat berbicara dengan CSO 

Tiket : untuk jenis pelaporan melalui email, yang akan diteruskan dengan menu detail 

komplain 

 

 

  



Laman Antrian e-Mail 
 

 
Pada laman ini disediakan admin dapat memantau dan melakukan manajemen pada laporan 

yang diterima melalui email, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan sesuai dengan 

prioritas yang ada. 

 

 

  



Laman Detail Komplain 
 

 
Pada laman ini disediakan data yang dibutuhkan dalam melakukan pelaporan keluhan kepada 

kami, dan juga jenis keluhan yang dialami oleh pengguna. Data akan diteruskan kepada 

admin, melalui laman antrian e-Mail, yang selanjutnya akan dilakukan tindakan sesuai 

kebutuhan. 

 

  



Laman Action Komplain 
 

 
Pada laman ini disediakan data yang telah dipilah, mengenai status dari masing-masing 

complain, Open untuk komplai yang belum diberikan  tindakan, Assign Back untuk data 

complain yang kurng jelas, Process untuk komplai yang sedang ditangani, Pending untuk 

complain yang memerlukan penanganan khusus dan belum terselesaikan, Canceled untuk 

complain yang dibatalka karena tidak ditemukan masalah, Closed untuk complain yang telah 

berhasil diselesaikan, dan Re-Proccess untuk complain yang sama dan telah diselesaikan 

sebelumnya namun terjadi lagi. 

  



Laman Penanganan Komplain 
 

 
Pada laman ini untuk mengisi detail penanganan pada complain yang dilaporkan. 

 

  



Laman Laporan 
 

 
Pada laman ini disediakan kepada User untuk melihat log complain yang telah ditangani. 

Beberapa informasi yang harus diisikan adalah kategori masalah, tingkat kepentingan, dan 

juga deskripsi dari masalah yang diadukan. 

 

  



Laman Smart Dashboard 
 

 
Pada laman ini User diberikan informasi mengenai status atau progress dari 

komplain/pengaduan yang telah dikirimkan sebelumnya. 

User juga dapat melihat grafik dan data mengenai prosentase gangguan pada tiap-tiap 

bagian. 

  



Laman Profil 
 

 
Laman ini dapat diakses melalui “Service Management” yang terletak pada menu layer utama 

aplikasi. 

 
Pada laman ini User diberikan informasi mengenai akun yang digunakan saat ini. 

User dapat melakukan pengaturan ulang password melalui “Ubah Password”. 
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Introduction
“Aplikasi Data Record pasien lansia adalah
aplikasi yang di desain untuk pengecekan
awal kesehatan pasien yang sudah lanjut

usia (lansia).”

3



Form Login

Form login di desain untuk diakses oleh setiap pengguna
yang masuk kedalam sistem, form hanya dibuat satu dan
setiap pengguna dibagi kedalam beberapa level akses.
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Halaman Homepage
Berikut ini adalah halaman awal aplikasi ketika setelah
melakukan login di dalam halaman awal ini terdapat
beberapa menu seperti data pasien, data user dan data 
rekam medis, serta juga dilengkapi halaman form input 
pasien baru .
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Data Pasien
Berikut ini adalah halaman data pasien yang sudah didata di dalam aplikasi, terdapat beberapa menu 
seperti tambah data pasien, update dan hapus data pasien, juga dilengkapi fitur untuk melihat detail 

rekam medis pasien selama berkunjung.

6

Tabel Data Pasien

• Tambah Data

• Update Data

• Hapus Data

• Lihat data

Form Input Data Pasien Baru



Detail Rekam Medis
Berikut ini adalah halaman detail lengkap mengenai rekam
medis setiap pasien yang dipilih untuk dilihat history rekam
medis.
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Data Rekam Medis
Berikut merupakan data rekam medis pasien, yang dimana berisi menu untuk menambahkan data rekam

medis, mencetak laporan rekam medis, mengubah data serta menghapus data rekam medis

8

Tabel Data Rekam Medis

• Tambah Data

• Update Data

• Hapus Data

• Laporan Data

Form Input Data Record Baru



Laporan Data Rekam Medis
Tampilan terakhir merupkan tampilan laporan rekam medis ketika ada pasien ingin mencetak laporan rekam medis, laporan
ini bisa berbentuk pdf atau bisa langsung di cetak
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Introduction
Hadirnya System sales call yaitu sistem pengelola data

absensi sales disetiap kunjungan. Maka dengan dibangunnya suatu

system sales call ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan

efektifitas kunjungan sales dan menghindari human error dan

ambiguitas data sehingga mempermudah owner menganalisis data

absensi sales baik berupa upah, biaya operasional dan denda disetiap

kunjungan kerja sales.

SYSTEM SALES CALL

Permission Apps
Aplikasi Sales Call membutuhkan 4 izin aplikasi. Untuk menjalankan fitur aplikasi
dengan baik, masing-masing device aplikasi perlu diberikan hak akses untuk kamera,
phone, penyimpanan, dan lokasi.

Fitur ini merupakan standar keamanan bagi user agar mengetahui hak akses sebuah
aplikasi semenjak Android versi Android 5.1 (Marshmellow) ke atas .

Camera Phone Storage Location
Izin kamera
diperlukan saat
proses absensi
dilakukan. Dengan
menberikan izin
akses kamera,
aplikasi dapat
mengakses kamera
depan maupun
kamera belakang
device.

Izin ponsel
digunakan untuk
memverifikasi
device dengan kode
IMEI yang telah
didaftarkan. Fitur
ini diperlukan untuk
memastikan bahwa
yang dapat
menggunakan
aplikasi adalah
benar device staf
perusahaan.

Izin penyimpanan
diperlukan untuk
menyimpan foto
hasil tangkapan
absensi pada
penyimpanan lokal
device.

Izin lokasi
diperlukan saat
proses navigasi
peta kunjungan.
Dengan menberikan
izin ini user dapat
mengetahui lokasi
tempat aplikasi
dibuka dan dapat
melihat rute
kunjungan.
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How To Guide

Instalasi

2

Aplikasi Sales Call siap digunakan.

Setelah instalasi aplikasi juga akan muncul

pada menu home device Anda dengan logo sbb

1

Aplikasi dapat diinstal pada device dengan cara

membuka paket instalasi melalui file manager.

Aplikasi berukuran 13 MB dan dapat dijalankan

pada Android OS JellyBean keatas

3

Ikuti seluruh tahap instalasi dengan mengikuti
wizard yang telah disiapkan Android
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How To Guide

Login
1

2

Pada menu splashscreen, akan muncul popup

izinkan akses ponsel bila mebuka aplikasi untuk

pertama kali, lanjutkan dengan memberi akses

Tekan aplikasi Sales Call pada menu utama

aplikasi

3

Bila Device Anda merupakan device yang

terdaftar sebagai staf, maka Anda akan masuk

ke menu utama aplikasi. Bila terjadi error,

silahkan hubungi admin untuk mendaftarkan

IMEI device Anda
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How To Guide

NAVIGASI MENU

1

Menu Navigasi menu berupa kartu nama.

Untuk membuka menu yang ada tekan

tombol

Setelah menekan tombol menu, maka akan

Menu berikutnya adalah sbb:

Membuka menu kunjungan dan
melakukan absensi

Membuka menu melihat absensi

Keluar dari aplikasi

2
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How To Guide

PETA KUNJUNGAN
1

2

Pada menu navigasi pilih tombol biru untuk

menuju ke peta kunjungan.

Bila device baru pertama kali membuka

aplikasi, maka akan muncul popup izinkan

akses lokasi, lanjutkan dengan memberi akses

lokasi

Setelah memberikan izin lokasi, akan muncul

menu peta beserta rute perjalanan ke outlet-ou

tlet yang ada. Posisikan diri Anda mendekati

salah satu outlet yang dituju untuk melakukan

absen dengan menekan tombol refresh lokasi

untuk mengubah posisi Anda

3

Bila Anda berada pada posisi yang jauh dari

outlet, proses Absensi tidak bisa dilakukan dan

akan muncul pesan untuk menuju outlet yang

didaftarkan.
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How To Guide

ABSENSI

Pastikan muncul pesan absen berhasil dan

proses absensi selesai. Bila gagal, silahkan cek

koneksi internet device dan lakukan absensi

kembali.

1

2

Saat berada pada menu kunjungan outlet, pilih

menu pertama, yaitu Absen.

Bila device baru pertama kali membuka

aplikasi,maka akan muncul popup izinkan akses

kamera, lanjutkan dengan memberi akses

kamera

3
2

Aplikasi akan menuju ke fitur kamera, lakukan

foto portrait atau selfi untuk melakukan absen.

Setelha foto selesai, pastikan gambar tidak blur

untuk mempermudah pengecekan absen dan

pilih submit/OK
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How To Guide

MELIHAT ABSENSI

3

2

1

Detail kunjungan harian staf sales dapat

dilihat dengan menekan salah satu

laporan bulanan. Data kunjungan

ditampilkan dalam bentuk tanggal

Untuk membuka menu

absensi dapat dilakukan 2

car yaitu dengan menekan

tombol lihat absensi pada

menu utama atau pada

menu navigasi rute

kunjungan

Pada menu lihat absensi, akan ditampilkan

persentase data kunjungan staf sales yang

memenuhi syarat
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TUGAS USER MANUAL 

 APLIKASI SISTEM KEWASPADAAN DINI BERBASIS ANDROID DAN 
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User Manual Aplikasi 

 

Halaman Android User 

Halaman awal login 

 

 

Halaman Login adalah halaman awal untuk user masuk ke dalam sistem pelaporan dengan 
memasukan username dan password yang telah terdaftar jika belum perna melakukan pendaftaran 
silah kan klik menu new user register now 

 

 

 



 

 

 

Halaman daftar 

 

 

 

Halaman daftar berfungsi untuk user yang belum mempunyai akun untuk melakukan login setelah 
terdaftar baru user dapat melakukan login dengan mengisi nama, no handphone, password dan 
alamat  

 

 



 

 

 

Halaman lupa password 

 

 

 

Halaman lupa password berfungsi untuk user yang lupa password yang di miliki untuk melakukan 
login, dengan mengisi no handphone yang telah terdaftar, user akan menerika sms dan akan 
langsung di arahkan ke menu utama, halaman lupa password ini bisa di akses untuk user yang 
mempunyai pulsa karna sms di kirim dari pulsa yang di miliki 

 

 



 

 

 

Halaman Menu Utama 

 

 

Halaman Dashboard adalah halaman utama di sistem pelaporan kewaspadaan dini, ada beberapa 
menu yang di miliki yaitu pelaporan penyakit, data pendukung penyakit, ubah password dan history 
pengaduan 

 

 

 



 

 

 

Halaman pelaporan penyakit 

 

 

 

Halaman Pelaporan adalah halaman yang berfungsi untuk masyarakat melaporkan penyakit di setiap 
daerah kabupaten musi rawas dengan mengisi nama, jenis penyakit, kecamatan, kelurahan, desa, 
dan alamat. 

 

 



 

 

 

 

Halaman data pendukung 

 

 

 

Halaman data pendukung adalah halaman yang berfungsi untuk masyarakat melihat detail dan 
definis penyakit. 

 

 



 

 

Halaman ubah password 

 

 

 

Halaman ubah password adalah halaman yang berfungsi merubah password akun tersebut dengan 
mengisi password baru untuk melakukan login 

 

 

 

 



 

 

Halaman History Pelaporan 

 

 

 

Halaman history pelaporan adalah halaman yang berfungsi melihat pelaporan yang sudah di laporan 
kan oleh akun tersebut setiap pelaporan user akan muncul di halaman history pelaporan di setiap 
akun yang berbeda-beda 

 

 

 



 

 

Halaman Admin 

Halaman Login 

 

Silhakan masukan username dan paswword yang sudah terdaftar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Dashboard Admin 

 

Halaman Dashboard berisi jumlah data pengguna yang terdaftar, data jenis penyakit yang di input 
admin dan jumlah laporan penyakit dari masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Admin 

 

Halaman Data Admin berisi data administrator yang terdaftar di sistem, yang dapat di tambah, diedit 
dan dihapus dengan memasuka username, password dan no hp . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Kecamatan 

 

Halaman Data Kecamatan berisi data Kecamatan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
kecamatan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memasuka Nama Kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Kelurahan 

 

Halaman Data Kelurahan berisi data Kelurahan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
kelurahan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama kecamatan yang sudah 
terdaftar sebelum nya dan menginput nama kelurahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Desa 

 

Halaman Data Desa berisi data Desa yang nanti akan di pilih oleh user di android, data desa bisa di 
tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama Kelurahan yang sudah terdaftar sebelum nya 
dan menginput nama desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Jenis Penyakit 

 

 

Halaman Data Jenis  Penyakit berisi data Penyakit yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
Jenis Penyakit bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan menginput jenis penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal 

 

 

Halaman laporan all berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan 
memilih tanggal awal dan akhir laporan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print 
dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kecamatan 

 

 

Halaman laporan Per kecamatan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat 
dengan memilih tanggal awal, akhir dan Kecamatan data tersebut dapat di print dengan mengklik 
tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kelurahan 

 

 

Halaman laporan Per kelurahan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat 
dengan memilih tanggal awal, akhir dan kelurahan data tersebut dapat di print dengan mengklik 
tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan desa 

 

 

Halaman laporan Per desa berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan 
memilih tanggal awal, akhir dan desa data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan 
di export ke excel dengan mengklik tombol export. 
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1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah:
1. Device Smartphone Touchscreen
2. Portable Printer

2. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah:
1. Device Android dengan OS Minimal 5.0 Lollipop

3. Sumber Daya Manusia

1. Admin - Sebagai owner atau Super User Aplikasi
a) Bisa Menggunakan semua Feature yang tersedia

2. Kasir - Sebagai Pengguna Limited
a) Tidak bisa tambah pengguna



4

Setelaj anda terdaftar di ekosistem POS MTI21, Anda akan mendapatkan
username dan password yang di gunakan untuk masuk ke aplikasi POS
MTI21.

Cara masuk ke aplikasi.
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pada halaman Login Silahkan masukkan Username dan Password yang

sudah anda dapatkan
3. Anda akan masuk ke halaman utama aplikasi.
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Anda dapat membuat kategori menu di toko, dengan feature kategori menu
anda dapat mengelompokkan item menu di toko sehingga memudahkan anda
untuk mencari menu pada saat menerima pesananan di tempat.

Cara membuat menu di toko.
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu tiga titik di pojok kanan
3. Pada menu tools pilih Menu
4. Tekan tombol tambah kategori
5. Tulis nama kategori yang anda inginkan
6. Jika sudah tekan toombol Simpan
7. Membuat kategori menu selesai
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Setelah anda membuat kategori menu di toko, anda dapat menambahkan
menu sesuai dengan kategori yang sudah dibuat.

Cara Membuat Menu di Toko
1. Buka aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu tiga titik di pojok kanan
3. Pada menu tools pilih Menu
4. Pilih kategori yang ingin di tambah menu
5. Masukkan Foto Menu, Nama dan harga menu
6. Jika sudah selesai tekan tombol simpan
7. Anda juga bisa mengurutkan posisi menu dengan menekan Urutkan
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Apabila menu sudah di tambahkan, anda dapat mulai menerima pesanan di
toko.

Cara menerima pesanan di toko
1. Buka Aplikasi POS MTI21
2. Pilih menu yang ingin di pesan konsumen anda, lalu tekan tombol Lanjut
3. Tekan Simpan untuk menyimpan pesanan, atau
4. Tekan tombol Pembayaran, untuk melanjutkan
5. Pilih metode pembayaran, lalu Konfirmasi
6. Jika sudah tekan tombol Tagih
7. Selamat, pembayaran berhasil.



8

Cara Mengecek laporan transaksi

 Buka menu Control, Klik menu Laporan
 Silahkan di pilih jenis laporan yang di butuhkan
 Lalu Pilih Peridode yang diinginkan
 Laporan akan muncul, dan anda bisa print laporan yang ada.
 Anda bisa memilih periode laporan transaksi
 Ada 3 jenis laporan yang tersedia
 Laporan Ringkasan - melihat secara total transaksi penjualan
 Laporan Penjualan - melihat total transaksi penjualan
 Laporan Item(s) yang terjual - melihat total menu yang laku
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Anda juga bisa melihat profil pengguna yang sedang aktif saat ini, dan anda
bisa mengganti password untuk login ke aplikasi.

Cara melihat profil pengguna
1. Pada meno Tools, pilih menu Akun
2. Lalu akan tampil menu akun
3. Untuk mengganti password silahkan
4. masukkan password saat ini, paswword baru
5. Masukkan ulang paswword baru
6. Lalu jika selesai tekan tombol Simpan
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Anda juga dapat menambah pengguna atau kasir untuk operasional toko
anda.

Cara menambah pengguna kasir.

Cara melihat profil pengguna
1. Pada meno Tools, pilih menu Akun
2. Lalu akan tampil menu akun
3. Pilih Tab pengguna, akan tampil list pengguna yang terdaftar
4. Pada menu tambah pengguna masukkan nama lenggkap pengguna, posisi,
email dan Nomor HP, Serta Password untuk masuk ke aplikasi.
5. Jika sudah silahkan klik Simpan



User Manual Aplikasi 

 

Halaman Android User 

Halaman awal login 

 

 

Halaman Login adalah halaman awal untuk user masuk ke dalam sistem pelaporan dengan 
memasukan username dan password yang telah terdaftar jika belum perna melakukan pendaftaran 
silah kan klik menu new user register now 

 

 

 



 

 

 

Halaman daftar 

 

 

 

Halaman daftar berfungsi untuk user yang belum mempunyai akun untuk melakukan login setelah 
terdaftar baru user dapat melakukan login dengan mengisi nama, no handphone, password dan 
alamat  

 

 



 

 

 

Halaman lupa password 

 

 

 

Halaman lupa password berfungsi untuk user yang lupa password yang di miliki untuk melakukan 
login, dengan mengisi no handphone yang telah terdaftar, user akan menerika sms dan akan 
langsung di arahkan ke menu utama, halaman lupa password ini bisa di akses untuk user yang 
mempunyai pulsa karna sms di kirim dari pulsa yang di miliki 

 

 



 

 

 

Halaman Menu Utama 

 

 

Halaman Dashboard adalah halaman utama di sistem pelaporan kewaspadaan dini, ada beberapa 
menu yang di miliki yaitu pelaporan penyakit, data pendukung penyakit, ubah password dan history 
pengaduan 

 

 

 



 

 

 

Halaman pelaporan penyakit 

 

 

 

Halaman Pelaporan adalah halaman yang berfungsi untuk masyarakat melaporkan penyakit di setiap 
daerah kabupaten musi rawas dengan mengisi nama, jenis penyakit, kecamatan, kelurahan, desa, 
dan alamat. 

 

 



 

 

 

 

Halaman data pendukung 

 

 

 

Halaman data pendukung adalah halaman yang berfungsi untuk masyarakat melihat detail dan 
definis penyakit. 

 

 



 

 

Halaman ubah password 

 

 

 

Halaman ubah password adalah halaman yang berfungsi merubah password akun tersebut dengan 
mengisi password baru untuk melakukan login 

 

 

 

 



 

 

Halaman History Pelaporan 

 

 

 

Halaman history pelaporan adalah halaman yang berfungsi melihat pelaporan yang sudah di laporan 
kan oleh akun tersebut setiap pelaporan user akan muncul di halaman history pelaporan di setiap 
akun yang berbeda-beda 

 

 

 



 

 

Halaman Admin 

Halaman Login 

 

Silhakan masukan username dan paswword yang sudah terdaftar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Dashboard Admin 

 

Halaman Dashboard berisi jumlah data pengguna yang terdaftar, data jenis penyakit yang di input 
admin dan jumlah laporan penyakit dari masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Admin 

 

Halaman Data Admin berisi data administrator yang terdaftar di sistem, yang dapat di tambah, diedit 
dan dihapus dengan memasuka username, password dan no hp . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Kecamatan 

 

Halaman Data Kecamatan berisi data Kecamatan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
kecamatan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memasuka Nama Kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Kelurahan 

 

Halaman Data Kelurahan berisi data Kelurahan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
kelurahan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama kecamatan yang sudah 
terdaftar sebelum nya dan menginput nama kelurahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Desa 

 

Halaman Data Desa berisi data Desa yang nanti akan di pilih oleh user di android, data desa bisa di 
tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama Kelurahan yang sudah terdaftar sebelum nya 
dan menginput nama desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Tambah Data Jenis Penyakit 

 

 

Halaman Data Jenis  Penyakit berisi data Penyakit yang nanti akan di pilih oleh user di android, data 
Jenis Penyakit bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan menginput jenis penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal 

 

 

Halaman laporan all berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan 
memilih tanggal awal dan akhir laporan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print 
dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kecamatan 

 

 

Halaman laporan Per kecamatan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat 
dengan memilih tanggal awal, akhir dan Kecamatan data tersebut dapat di print dengan mengklik 
tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kelurahan 

 

 

Halaman laporan Per kelurahan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat 
dengan memilih tanggal awal, akhir dan kelurahan data tersebut dapat di print dengan mengklik 
tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Seluruh Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan desa 

 

 

Halaman laporan Per desa berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan 
memilih tanggal awal, akhir dan desa data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan 
di export ke excel dengan mengklik tombol export. 
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Introduction
Hadirnya System sales call yaitu sistem pengelola data

absensi sales disetiap kunjungan. Maka dengan dibangunnya suatu

system sales call ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan

efektifitas kunjungan sales dan menghindari human error dan

ambiguitas data sehingga mempermudah owner menganalisis data

absensi sales baik berupa upah, biaya operasional dan denda disetiap

kunjungan kerja sales.

SYSTEM SALES CALL

Permission Apps
Aplikasi Sales Call membutuhkan 4 izin aplikasi. Untuk menjalankan fitur aplikasi
dengan baik, masing-masing device aplikasi perlu diberikan hak akses untuk kamera,
phone, penyimpanan, dan lokasi.

Fitur ini merupakan standar keamanan bagi user agar mengetahui hak akses sebuah
aplikasi semenjak Android versi Android 5.1 (Marshmellow) ke atas .

Camera Phone Storage Location
Izin kamera
diperlukan saat
proses absensi
dilakukan. Dengan
menberikan izin
akses kamera,
aplikasi dapat
mengakses kamera
depan maupun
kamera belakang
device.

Izin ponsel
digunakan untuk
memverifikasi
device dengan kode
IMEI yang telah
didaftarkan. Fitur
ini diperlukan untuk
memastikan bahwa
yang dapat
menggunakan
aplikasi adalah
benar device staf
perusahaan.

Izin penyimpanan
diperlukan untuk
menyimpan foto
hasil tangkapan
absensi pada
penyimpanan lokal
device.

Izin lokasi
diperlukan saat
proses navigasi
peta kunjungan.
Dengan menberikan
izin ini user dapat
mengetahui lokasi
tempat aplikasi
dibuka dan dapat
melihat rute
kunjungan.
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How To Guide

Instalasi

2

Aplikasi Sales Call siap digunakan.

Setelah instalasi aplikasi juga akan muncul

pada menu home device Anda dengan logo sbb

1

Aplikasi dapat diinstal pada device dengan cara

membuka paket instalasi melalui file manager.

Aplikasi berukuran 13 MB dan dapat dijalankan

pada Android OS JellyBean keatas

3

Ikuti seluruh tahap instalasi dengan mengikuti
wizard yang telah disiapkan Android



3

How To Guide

Login
1

2

Pada menu splashscreen, akan muncul popup

izinkan akses ponsel bila mebuka aplikasi untuk

pertama kali, lanjutkan dengan memberi akses

Tekan aplikasi Sales Call pada menu utama

aplikasi

3

Bila Device Anda merupakan device yang

terdaftar sebagai staf, maka Anda akan masuk

ke menu utama aplikasi. Bila terjadi error,

silahkan hubungi admin untuk mendaftarkan

IMEI device Anda
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How To Guide

NAVIGASI MENU

1

Menu Navigasi menu berupa kartu nama.

Untuk membuka menu yang ada tekan

tombol

Setelah menekan tombol menu, maka akan

Menu berikutnya adalah sbb:

Membuka menu kunjungan dan
melakukan absensi

Membuka menu melihat absensi

Keluar dari aplikasi

2
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How To Guide

PETA KUNJUNGAN
1

2

Pada menu navigasi pilih tombol biru untuk

menuju ke peta kunjungan.

Bila device baru pertama kali membuka

aplikasi, maka akan muncul popup izinkan

akses lokasi, lanjutkan dengan memberi akses

lokasi

Setelah memberikan izin lokasi, akan muncul

menu peta beserta rute perjalanan ke outlet-ou

tlet yang ada. Posisikan diri Anda mendekati

salah satu outlet yang dituju untuk melakukan

absen dengan menekan tombol refresh lokasi

untuk mengubah posisi Anda

3

Bila Anda berada pada posisi yang jauh dari

outlet, proses Absensi tidak bisa dilakukan dan

akan muncul pesan untuk menuju outlet yang

didaftarkan.
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How To Guide

ABSENSI

Pastikan muncul pesan absen berhasil dan

proses absensi selesai. Bila gagal, silahkan cek

koneksi internet device dan lakukan absensi

kembali.

1

2

Saat berada pada menu kunjungan outlet, pilih

menu pertama, yaitu Absen.

Bila device baru pertama kali membuka

aplikasi,maka akan muncul popup izinkan akses

kamera, lanjutkan dengan memberi akses

kamera

3
2

Aplikasi akan menuju ke fitur kamera, lakukan

foto portrait atau selfi untuk melakukan absen.

Setelha foto selesai, pastikan gambar tidak blur

untuk mempermudah pengecekan absen dan

pilih submit/OK
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How To Guide

MELIHAT ABSENSI

3

2

1

Detail kunjungan harian staf sales dapat

dilihat dengan menekan salah satu

laporan bulanan. Data kunjungan

ditampilkan dalam bentuk tanggal

Untuk membuka menu

absensi dapat dilakukan 2

car yaitu dengan menekan

tombol lihat absensi pada

menu utama atau pada

menu navigasi rute

kunjungan

Pada menu lihat absensi, akan ditampilkan

persentase data kunjungan staf sales yang

memenuhi syarat
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Introduction 
Hadirnya System sales call yaitu sistem pengelola data 

absensi sales disetiap kunjungan. Maka dengan dibangunnya suatu 

system sales call ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas kunjungan sales dan menghindari human error dan 

ambiguitas data sehingga mempermudah owner menganalisis data 

absensi sales baik berupa upah, biaya operasional dan denda disetiap 

kunjungan kerja sales. 

 

SYSTEM SALES CALL 

Permission Apps 
Aplikasi Sales Call membutuhkan 4 izin aplikasi. Untuk menjalankan fitur aplikasi 
dengan baik, masing-masing device aplikasi perlu diberikan hak akses untuk kamera, 
phone, penyimpanan, dan lokasi.  

Fitur ini merupakan standar keamanan bagi user agar mengetahui hak akses sebuah 
aplikasi semenjak Android versi Android 5.1 (Marshmellow) ke atas . 

    

Camera Phone Storage Location 
Izin kamera 
diperlukan saat 
proses absensi 
dilakukan. Dengan 
menberikan izin 
akses kamera, 
aplikasi dapat 
mengakses kamera 
depan maupun 
kamera belakang 
device. 

Izin ponsel 
digunakan untuk 
memverifikasi 
device dengan kode 
IMEI yang telah 
didaftarkan. Fitur 
ini diperlukan untuk 
memastikan bahwa 
yang dapat 
menggunakan 
aplikasi adalah 
benar device staf 
perusahaan. 

Izin penyimpanan 
diperlukan untuk 
menyimpan foto 
hasil tangkapan 
absensi pada 
penyimpanan lokal 
device. 

Izin lokasi 
diperlukan saat 
proses navigasi 
peta kunjungan. 
Dengan menberikan 
izin ini user dapat 
mengetahui lokasi 
tempat aplikasi 
dibuka dan dapat 
melihat rute 
kunjungan. 

 



 

 

  

2 

  

Aplikasi Sales Call siap digunakan. 

Setelah instalasi aplikasi juga akan muncul 

pada menu home device Anda dengan logo sbb 

 

Ikuti seluruh tahap instalasi dengan mengikuti 
wizard yang telah disiapkan Android 

3

 

How To Guide 

Instalasi 
 

Aplikasi dapat diinstal pada device dengan cara 

membuka paket instalasi melalui file manager. 

Aplikasi berukuran 13 MB dan dapat dijalankan 

pada Android OS JellyBean keatas 

1

 

2
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How To Guide 

Login 
 1 

Bila Device Anda merupakan device yang 

terdaftar sebagai staf, maka Anda akan masuk 

ke menu utama aplikasi. Bila terjadi error, 

silahkan hubungi admin untuk mendaftarkan 

IMEI device Anda 

2 

Pada menu splashscreen, akan muncul popup 

izinkan akses ponsel bila mebuka aplikasi untuk 

pertama kali, lanjutkan dengan memberi akses  

 

3 

Tekan aplikasi Sales Call pada menu utama 

aplikasi 
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How To Guide 

NAVIGASI MENU 

 

1

 Menu Navigasi menu berupa kartu nama. 

Untuk membuka menu yang ada tekan  

tombol  

2

 Setelah menekan tombol menu, maka akan 

Menu berikutnya adalah sbb: 

 
Membuka menu kunjungan dan 
melakukan absensi 

 
Membuka menu melihat absensi 

 
Keluar dari aplikasi 
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How To Guide 

PETA KUNJUNGAN 
1 

Pada menu navigasi pilih tombol biru untuk 

menuju ke peta kunjungan.  

Bila device baru pertama kali membuka 

aplikasi, maka akan muncul popup izinkan 

akses lokasi, lanjutkan dengan memberi akses 

lokasi 

3 

Bila Anda berada pada posisi yang jauh dari 

outlet, proses Absensi tidak bisa dilakukan dan 

akan muncul pesan untuk menuju outlet yang 

didaftarkan. 

Setelah memberikan izin lokasi, akan muncul  

menu peta beserta rute perjalanan ke outlet-ou

tlet yang ada. Posisikan diri  Anda  mendekati  

salah satu outlet yang dituju untuk melakukan 

absen dengan menekan tombol refresh lokasi   

untuk mengubah posisi Anda  

2 
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How To Guide 

ABSENSI 

Pastikan muncul pesan absen berhasil dan 

proses absensi selesai. Bila gagal, silahkan cek 

koneksi internet device dan lakukan absensi 

kembali. 

1 

Saat berada pada menu kunjungan outlet, pilih 

menu pertama, yaitu Absen.  

Bila device baru pertama kali membuka 

aplikasi,maka akan muncul popup izinkan akses 

kamera, lanjutkan dengan memberi akses 

kamera 

2 

Aplikasi akan menuju ke fitur kamera,  lakukan 

foto portrait atau selfi untuk melakukan absen. 

Setelha foto selesai, pastikan gambar tidak blur

 untuk mempermudah pengecekan absen dan  

pilih submit/OK 

3
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Pada menu lihat absensi, akan ditampilkan 

persentase data kunjungan staf sales yang  

memenuhi syarat 

How To Guide 

MELIHAT ABSENSI 

2 

1 

3 

Untuk membuka menu 

absensi dapat dilakukan 2 

car yaitu dengan menekan 

tombol lihat absensi pada 

menu utama atau pada 

menu navigasi rute 

kunjungan 

Detail kunjungan harian staf sales dapat 

dilihat dengan menekan salah satu 

laporan bulanan. Data kunjungan 

ditampilkan dalam bentuk tanggal 
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Introduction
Hadirnya System sales call yaitu sistem pengelola data

absensi sales disetiap kunjungan. Maka dengan dibangunnya suatu

system sales call ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan

efektifitas kunjungan sales dan menghindari human error dan

ambiguitas data sehingga mempermudah owner menganalisis data

absensi sales baik berupa upah, biaya operasional dan denda disetiap

kunjungan kerja sales.

SYSTEM SALES CALL

Permission Apps
Aplikasi Sales Call membutuhkan 4 izin aplikasi. Untuk menjalankan fitur aplikasi
dengan baik, masing-masing device aplikasi perlu diberikan hak akses untuk kamera,
phone, penyimpanan, dan lokasi.

Fitur ini merupakan standar keamanan bagi user agar mengetahui hak akses sebuah
aplikasi semenjak Android versi Android 5.1 (Marshmellow) ke atas .

Camera Phone Storage Location
Izin kamera
diperlukan saat
proses absensi
dilakukan. Dengan
menberikan izin
akses kamera,
aplikasi dapat
mengakses kamera
depan maupun
kamera belakang
device.

Izin ponsel
digunakan untuk
memverifikasi
device dengan kode
IMEI yang telah
didaftarkan. Fitur
ini diperlukan untuk
memastikan bahwa
yang dapat
menggunakan
aplikasi adalah
benar device staf
perusahaan.

Izin penyimpanan
diperlukan untuk
menyimpan foto
hasil tangkapan
absensi pada
penyimpanan lokal
device.

Izin lokasi
diperlukan saat
proses navigasi
peta kunjungan.
Dengan menberikan
izin ini user dapat
mengetahui lokasi
tempat aplikasi
dibuka dan dapat
melihat rute
kunjungan.
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How To Guide

Instalasi

2

Aplikasi Sales Call siap digunakan.

Setelah instalasi aplikasi juga akan muncul

pada menu home device Anda dengan logo sbb

1

Aplikasi dapat diinstal pada device dengan cara

membuka paket instalasi melalui file manager.

Aplikasi berukuran 13 MB dan dapat dijalankan

pada Android OS JellyBean keatas

3

Ikuti seluruh tahap instalasi dengan mengikuti
wizard yang telah disiapkan Android
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How To Guide

Login
1

2

Pada menu splashscreen, akan muncul popup

izinkan akses ponsel bila mebuka aplikasi untuk

pertama kali, lanjutkan dengan memberi akses

Tekan aplikasi Sales Call pada menu utama

aplikasi

3

Bila Device Anda merupakan device yang

terdaftar sebagai staf, maka Anda akan masuk

ke menu utama aplikasi. Bila terjadi error,

silahkan hubungi admin untuk mendaftarkan

IMEI device Anda
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How To Guide

NAVIGASI MENU

1

Menu Navigasi menu berupa kartu nama.

Untuk membuka menu yang ada tekan

tombol

Setelah menekan tombol menu, maka akan

Menu berikutnya adalah sbb:

Membuka menu kunjungan dan
melakukan absensi

Membuka menu melihat absensi

Keluar dari aplikasi

2
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How To Guide

PETA KUNJUNGAN
1

2

Pada menu navigasi pilih tombol biru untuk

menuju ke peta kunjungan.

Bila device baru pertama kali membuka

aplikasi, maka akan muncul popup izinkan

akses lokasi, lanjutkan dengan memberi akses

lokasi

Setelah memberikan izin lokasi, akan muncul

menu peta beserta rute perjalanan ke outlet-ou

tlet yang ada. Posisikan diri Anda mendekati

salah satu outlet yang dituju untuk melakukan

absen dengan menekan tombol refresh lokasi

untuk mengubah posisi Anda

3

Bila Anda berada pada posisi yang jauh dari

outlet, proses Absensi tidak bisa dilakukan dan

akan muncul pesan untuk menuju outlet yang

didaftarkan.
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How To Guide

ABSENSI

Pastikan muncul pesan absen berhasil dan

proses absensi selesai. Bila gagal, silahkan cek

koneksi internet device dan lakukan absensi

kembali.

1

2

Saat berada pada menu kunjungan outlet, pilih

menu pertama, yaitu Absen.

Bila device baru pertama kali membuka

aplikasi,maka akan muncul popup izinkan akses

kamera, lanjutkan dengan memberi akses

kamera

3
2

Aplikasi akan menuju ke fitur kamera, lakukan

foto portrait atau selfi untuk melakukan absen.

Setelha foto selesai, pastikan gambar tidak blur

untuk mempermudah pengecekan absen dan

pilih submit/OK
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How To Guide

MELIHAT ABSENSI

3

2

1

Detail kunjungan harian staf sales dapat

dilihat dengan menekan salah satu

laporan bulanan. Data kunjungan

ditampilkan dalam bentuk tanggal

Untuk membuka menu

absensi dapat dilakukan 2

car yaitu dengan menekan

tombol lihat absensi pada

menu utama atau pada

menu navigasi rute

kunjungan

Pada menu lihat absensi, akan ditampilkan

persentase data kunjungan staf sales yang

memenuhi syarat
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