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ABSTRAK
Setiap Rumah Sakit memiliki unit layanan kesehatan yang

berbeda. Hal ini menyebabkan diperlukannya sistem informasi
yang dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi kesehatan.
Beberapa layanan penting diantaranya adalah layanan rawat inap
dan rawat jalan. Pada aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit
Terpadu (SIRST), untuk dapat mengimplementasikan komponen
rawat inap dan rawat jalan, maka harus mengimplementasikan
semua komponen aplikasi SIRST Namun tidak semua rumah sakit
memiliki layanan seperti dalam komponen SIRST Untuk itu, perlu
dilakukan restrukturisasi terhadap SIRST sehingga dapat
diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari
masing-masing organisasi yang berbeda.

Proses restrukturisasi komponen SIRST dimulai dengan
melakukan review terhadap dokumen SKPL dan DPPL SIRST,
proses klasifikasi dan pemrioritasan komponen, membuat desain
komponen dengan prioritas terbanyak dan terakhir mendesain
komponen rawat inap dan rawat jalan.

Hasil dari tugas akhir ini berupa desain restruksturisasi
komponen SIRST dengan menggunakan arsitektur SOA, yaitu
desain IRNA dan IRJA yang bersifat dapat dilepas dan dipasang
secara mandiri. Disamping itu dihasilkan juga komponen
yang merupakan komponen utama tempat melekatnya komponen
yang lain.

“main ”

Kata kiinci: Rawat Inap, Rawat Jalan, Sistem Informasi Rumah
Sakit Terpadu, komponen, service.
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ABSTRACT
Every hospitals have a different medical service unit.

Because of that reason, they need information system which can be
applied in various health organization. Among these important
sercives are in patient departement (IPD) and out patient
departement (OPD). In application of Integrated Health
Information System (IHIS), to get implemented both of IPD and
OPD, then it needed to implement all of IHIS application's
components. However, not all of hospitals have some services such
on IHIS’s component. So that, some restructuring on IHIS are
needed, that information system can be applied appropriatly with
requirements and characteristic of each organization.

The restrusturing process of IHIS's component, begun with
reviewing about SKPL and DPPL IHIS documents,
classificatinon and prioritazed processes of components, and last
with making components design both of IPD and OPD.

The result of this final assigment is in form of design of
IHIS components restructuring by using SOA architecture, that is
design both of IPD and OPD which have character that can be set
and remove apart. Besides producing the main component, it
called “main”, which is the embed placed for another component.

Keyword : inpatient department, outpatient departement,
Integrated Health Information System, component, service.
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BAB I
PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang pengeijaan
tugas akhir, rumusan permasalahan yang dihadapi dalam
pengerjaan tugas akhir, batasan permasalahan pengerjaan tugas
akhir, tujuan pengerjaan tugas akhir, dan manfaat dari pengeijaan
tugas akhir.

Latar Belakang
Kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting

dalam kehidupan manusia. Adanya pelayanan kesehatan yang
baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan yang
diberikan tidak hanya menyangkut pelayanan kesehatan secara
langsung sebagaimana dokter menangani pasiennya, tetapi juga
menyangkut keseluruhan komponen layanan kesehatan yang lain
seperti bagian administrasi dan penyediaan obat-obatan. Karena
itu, Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dituntut untuk
dapat memberikan layanan yang baik, dan cepat dengan harga
yang teijangkau. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, dibutuhkan
suatu sistem informasi yang mampu menyediakan data yang
tepat dan akurat.

1.1

Saat ini sudah banyak Rumah Sakit Umum yang
menggunakan sistem informasi dalam mendukung pemberian
layanan kesehatan kepada masyarakat. Namun masih banyak
organisasi yang bergerak di bidang industri kesehatan di
Indonesia, terutama yang berukuran kecil dan menengah, yang
belum didukung oleh sistem informasi yang memadai. Hal ini
disebabkan salah satunya adalah tidak adanya dukungan dana
yang cukup untuk mengimplementasikan sistem informasi pada
setiap unit-unit kesehatan secara terintegrasi.

Disamping itu, terdapat perbedaan jenis unit-unit
pelayaan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum dengan Rumah
Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum memiliki unit-unit pelayanan

1
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standar, sedangkan Rumah Sakit Khusus memiliki unit-unit
pelayanan yang berbeda satu dengan yang lain tergantung dari
unit bisnis pada masing-masing Rumah Sakit Khusus. Misalnya
pada sebuah Rumah Bersalin bisa saja memiliki unit Perawatan
Bayi dan Kamar Obat, sementara pada Rumah Sakit Onkologi
memiliki unit Rawat Inap, Unit Pemeriksaan, Kemoterapi dll.
Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi yang sesuai
dengan kebutuhan spesifikasi dari masing-masing organisasi ini.

Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu (SIRST)
merupakan salah satu dari sistem informasi yang memberikan
dukungan terhadap layanan kesehatan di rumah sakit. SIRST
merupakan proyek tugas akhir yang dikeijakan oleh Evi Septiana
dkk (2007). SIRST terdiri dari beberapa komponen aplikasi, yaitu
aplikasi kasir, pengadaan, layanan konsumen, apotek, rawat inap
dan rawat jalan. aplikasi-aplikasi tersebut saling terintegrasi satu
sama lain terutama terutama dari segi pemrograman sehingga
apabila ada komponen yang dihilangkan atau ditambah maka
belum tentu sistem informasi tersebut dapat beijalan.

Diantara komponen yang terdapat dalam sistem informasi
rumah sakit adalah aplikasi untuk rawat inap dan rawat jalan.
Instalasi rawat inap dan rawat jalan merupakan instalasi penting
dalam layanan rumah sakit. Karena itu diperlukan sistem
informasi yang mendukung layanan ini. Seperti yang diketahui,
dalam aplikasi SIRST, untuk dapat mengimplementasikan
komponen rawat inap dan rawat jalan, maka harus
mengimplementasikan semua komponen atau keselurahan
aplikasi SIRST. Karena tidak semua rumah sakit memiliki
layanan seperti dalam komponen SIRST, maka hanya komponen
rawat inap dan rawat jalan saja yang diperlukan. Untuk itu, perlu
dilakukan restrukturisai terhadap SIRST, sehingga SIRST
tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-
masing rumah sakit. Dengan demikian rumah sakit hanya perlu
menggunakan aplikasi yang diperlukanya saja, tanpa harus
melakukan instalasi terhadap keseluruhan komponen yang ada.
Untuk pengembangan sistem ke depannya, juga akan lebih
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mudah, karena penerapan sistem yang dilakukan secara bertahap
membuat sistem informasi tersebut dapat terus tumbuh dan
berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan dari
rumah sakit itu sendiri.

1.2 Rumusan Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pengerjaan tugas

akhir ini antara lain:
1. Apa saja komponen SIRST yang termasuk dalam

komponen rawat inap dan komponen rawat jalan ?
2. Bagaimana prioritas penggunaan komponen-komponen

tersebut dalam SIRST?
3. Bagaimana desain dari prioritas penggunaan komponen-

komponen tersebut sehingga terintegrasi ?

Batasan Masalah
Batasan masalah yang terdapat dalam pengeijaan tugas

akhir ini antara lain:
1. Masalah yang diselesaikan adalah restrukturisasi terhadap

SIRST dengan komponen Rawat Inap dan Rawat Jalan.
2. Pengeijaan tugas akhir hanya sebatas pada perancangan

dan tidak melakukan implementasi sistem.
3. Semua kebutuhan (requirement) yang terdapat dalam

aplikasi SIRST adalah terpenuhi dan diasumsikan sudah
benar.

4. Yang dimaksud dengan Rawat Inap adalah Perawat
Rawat Inap dan Dokter.

5. Yang dimaksud dengan Rawat Jalan adalah Perawat
Rawat Jalan dan Dokter.

1.3

1.4 Tujuan
Tujuan dari tugas akhir ini adalah melakukan

restrukturisasi terhadap komponen aplikasi SIRST yaitu pada
bagian rawat inap dan rawat jalan.
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Manfaat
Adapun relevansi atau manfaat dari tugas akhir ini adalah
sebagai berikut :

1. Menyederhanakan gambaran desain aplikasi SIRST
sehinnga memudahkan programmer dalam membuat
aplikasi SIRST (tahap coding).

2. Membagi aplikasi SIRST menjadi komponen-komponen
yang lebih kecil sehingga membantu manajer proyek
dalam menentukan pembagian tugas dalam pembuatan
aplikasi sesuai dengan komponen yang ada.

1.5

1.6. Sistematika Pembahasan
Secara garis besar Penulisan dalam Tugas Akhir ini terbagi

dalam lima Bab, dimana materi dari setiap bab dapat dituliskan
sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang
permasalahan, tujuan dari Tugas Akhir, manfaat
Tugas Akhir, perumusan masalah, batasan masalah
serta
pembahasan masalah ini.

: Tinjauan Pustaka
Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori
yang mendukung pembuatan tugas akhir (TA),
yaitu tentang Sistem Informasi Rumah Sakit
Terpadu, perangkat lunak dan komponennya, SOA,
UML, dan ERD.

digunakan dalamsistematika yang

BAB II

BAB III : Metodologi
Bab ini menerangkan mengenai metodologi yang
digunakan dalam pengeijaan tugas akhir. Mulai
dari pengumpulan data, identifikasi dan klasifikasi
komponen, memberikan prioritas komponen,
hingga melakukan pembuatan desain sistem yang
barn.
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BAB IV : Analisa dan Desain Sistem
Bab ini akan menjelaskan proses restrukturisasi
secara mendetail mulai dari proses identifikasi
komponen dan klasifikasi melalui proses analisa
dokumen perangkat lunak yang disusun dalam
bentuk event business dan business context,
sehingga dihasilkan service atau fiingsi. Kemudian
dilakukan pula tahapan pemrioritasan sehingga
diperoleh gugus fiingsi baru dengan komponen
service terbanyak.
Bab ini juga menggambarkan desain sistem yang
dikembangkan pada Tugas Akhir. Desain sistem ini
mengacu pada arsitektur yang digunakan, yaitu
Service Orientation Architecture (SOA).
Restrukturisasi desain dimulai dengan desain
arsitektur, desain Use Case, activity diagram,
sequence diagram, class diagram, desain database,
dan desain Antar muka.

BAB V : Penutup
Bab ini merangkum hasil akhir dari pembuatan
Tugas Akhir menjadi sebuah simpulan dan
dilengkapi dengan saran-saran untuk perbaikan
ataupun penelitian lanjutan. Simpulan merupakan
rangkuman dari hasil pembuatan sistem informasi.
Sedangkan saran merupakan usulan atau
rekomendasi dari peneliti terhadap hasil Tugas
Akhir untuk perbaikan ataupun penelitian lanjutan
sehingga hasil Tugas Akhir ini dapat
diimplementasikan dengan baik.
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Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang
mendukung pembuatan tugas akhir (TA), yaitu tentang Sistem
Informasi Rumah Sakit Terpadu, perangkat lunak dan
komponennya, SOA, UML, dan ERD. Berikut ini adalah bagan
hubungan teori-teori yang digunakan dalam mendukung
pembuatan TA ini.

Sistem Informasi
Rumah Sakit

Terpadu

Perangkat Lunak
UMLSOAdan

Komponennya

ERD

Gambar 2.1 Bagan Hubungan Teori

Keterangan :
1. Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu (SIRST)

menggambarkan sekilas tentang aplikasi yang akan
dilakukan restrukturisasi beserta komponen yang terdapat
di dalamnya.

2. Perangkat lunak dan komponennya digunakan untuk
menggambarkan apa saja komponen yang dimiliki oleh
perangkat lunak. Hal ini untuk mendukung restrukturisasi
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komponen SIRST sebagai salah satu jenis aplikasi /
perangkat lunak.

3. SOA sebagai dasar teori dalam melakukan restrukturisasi
komponen SISRT memberikan gambaran mengenai
bagaimana mendesain sistem informasi yang
menggunakan arsitektur SOA.

4. UML merupakan tools yang digunakan untuk membuat
desain sistem. Direpresentasikan dalam bentuk use case,
class diagram, dll.

5. ERD merupakan tools yang digunakan dalam membuat
desain sistem berupa desain database.

Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu (SIRST)
Merupakan suatu proyek tugas akhir yang dikeijakan oleh

Evi Septiana dkk (2007) yang terdiri dari empat komponen utama
yaitu komponen Manajemen Rumah Sakit, Apotik, Rawat Inap
dan Rawat Jalan. Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu adalah
sistem informasi yang membantu pelaksanaan proses bisnis di
rumah sakit. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk
memberikan kemudahan bagi pihak rumah sakit dalam
menjalankan fungsi dan proses bisnis sebuah rumah sakit, antara
lain mengurangi redundansi data, mempercepat respon terhadap
permintaan pasien, mempermudah pelacakan data pasien, dan
lain-lain[6]. Berikut ini penjelasan dari masing-masing komponen
yang terdapat dalam SIRST.

1. Komponen Apotek
Merupakan aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan
apoteker dan asisten apoteker.

2. Komponen Rawat Inap
Merupakan aplikasi rawat inap yang memiliki fungsi
pengelolaan kamar, pencatatan rekam medis, perhitungan
tagihan, pengelolaan inventori dan pencatatan perawatan
pasien.

2.1
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3. Komponen Rawat Jalan
Merupakan aplikasi rawat jalan yang memiliki fungsi
pengelolaan antrian, pembuatan usulan obat,
menampilkan jadwal praktek poliklinik, penambahan
status medis, pembuatan surat medis, pembuatan resep,
pengajuan retur dan permintaan ke pengadaan, pengajuan
mutasi ke apotek serta pembuatan laporan.

4. Komponen Kasir
Merupakan aplikasi yang berhubungan dengan
pembayaran tagihan.

5. Komponen Pelayanan Konsumen
Merupakan aplikasi yang berhubungan dengan
penambahan identitas pasien, pendaftaran, pemesanan
ruang, melihat informasi poliklinik.

6. Komponen Pengadaan
Merupakan aplikasi yang berhubungan dengan pengadaan
barang, pemesanan, melihat stok, melihat daftar order.

7. Komponen Dokter
Aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan doter,
seperti membuat resep, mengelola pasien.

Adapun kelemahan dari SIRST adalah masih
terintegrasinya program dari aplikasi SIRST. Hal ini berarti setiap
komponen yang dibuat dalam SIRST belum benar-benar bersifat
modular, sehingga apabila teijadinya penghapusan ataupun
penambahan komponen dalam aplikasi SIRST, maka aplikasi
tersebut belum tentu dapat dijalankan. Disamping itu, meskipun
SIRST ini terintegrasi, namun secara pemrograman masing-
masing komponen utama tersebut dibuat secara terpisah sehingga
apabila terdapat fitur-fitur yang sama berada di komponen yang
berbeda, maka akan dibuat ulang.
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Perangkat Lunak dan Komponennya
Definisi perangkat lunak menurut IEEE adalah program

komputer, prosedur, dokumentasi terkait yang mungkin, dan data
yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem komputer[2].
Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat komponen
perangkat lunak, yaitu :

1. Program komputer (code )
Berfungsi sebagai penggerak komputer untuk
menjalankan aplikasi yang dibutuhkan.

2. Prosedur
Berfungsi untuk mendefmisikan order dan jadwal
bagaiamana program beijalan, method digunakan dan
orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab untuk
menjalankan aktivitas dengan menggunakan perangkat
lunak tersebut.

3. Dokumentasi
Ada beberapa jenis dokumentasi yang dibutuhkan. Yang
pertama adalah dokumentasi untuk pengembang seperti
laporan kebutuhan, laporan desain, deskripsi program, dll.
digunakan untuk meningkatkan efisiensi kooperasi dan
koordinasi antar anggota tim pengembang dan efisiensi
saat peninjauan ulang dan inspeksi desain dan hasil
pemrograman. Yang kedua adalah dokumentasi untuk
pengguna seperti user’s manual digunakan untuk
menyediakan deskripsi dari aplikasi yang tersedia dan
cara yang tepat dalam menggunakannya. Terakhir adalah
dokumentasi untuk bagian maintenance seperti
programmer’s software manual digunakan untuk
menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh tim
pemelihara seperti code, struktur dan tugas dari setiap
modul perangkat lunak. Informasi ini digunakan ketika
mencari penyebab kegagalan perangkat lunak (bug) atau
untuk merubah atau menambahkan sesuatu seperti fungsi
baru ke dalam perangkat lunak yang sudah ada.

2.2
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4. Data yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem
perangkat lunak
Data termasuk didalamnya adalah parameter, code dan
daftar nama yang melakukan perubahan untuk kebutuhan
pengguna yang spesifik untuk kepentingan operasi
perangkat lunak. Tipe data lain yang penting adalah
standar tes data, yang digunakan untuk menyakinkan
bahwa tidak terdapat perubahan yang tidak diharapkan
pada code atau data perangkat lunak, dan jenis-jenis
fungsi perangkat lunak yang menyimpang yang mungkin
teijadi.

2.3 Service Oriented Architecture (SOA)
SOA adalah suatu paradigma (atau konsep, atau filosofi)

bagi sistem terdistribusi yang mempunyai ukuran besar dan
memiliki pemilik yang berbeda-beda untuk mempunyai suatu
value system.

23.1 Definisi dari SOA
Untuk mencari definisi yang eksak bagi istilah SOA

tidaklah mudah. Fenomena ini teijadi bukan karena tidak adanya
definisi dari SOA, tetapi malah sebaliknya, terdapat banyak sekali
definisi dari SOA yang dilontarkan oleh sumber-sumber yang
memang berkompeten di bidang rekayasa perangkat lunak.

Rosen, Mike (2008) mendefinisikan SOA sebagai suatu
gaya arsitektur untuk membangun suatu solusi bagi enterprise
dengan berdasarkan servis atau layanan. Lebih spesifik lagi,
beliau juga menekankan bahwa SOA lebih terkait dengan
konstruksi independen dari suatu layanan yang sesuai dengan
bisnis, yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi proses
bisnis tingkat tinggi dan memberikan solusi dalam konteks
enterprise.

Sedangkan Wikipedia (2009) mendefinisikan SOA
sebagai suatu gaya arsitektur sistem yang membuat dan
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menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket layanan
sepanjang siklus hidupnya [6]. SOA juga mendefinisikan dan
menentukan arsitektur teknologi informasi (TI) yang dapat
menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan
berpartisipasi dalam proses bisnis. Fungsi-fimgsi ini tidak terikat
dengan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang mendasari
aplikasi-aplikasi tersebut.

SOA membagi fungsi-fungsi menjadi unit-unit yang
berbeda (layanan), yang dapat didistribusikan melalui suatu
jaringan dan dikombinasikan serta digunakan ulang untuk
membentuk aplikasi bisnis. Layanan-layanan ini saling
berkomunikasi dengan mempertukarkan data antar mereka atau
dengan mengkoordinasikan aktivitas antara dua atau lebih
layanan. Konsep SOA sering dianggap didasari atau berkembang
dari konsep-konsep yang lebih lama dari komputasi terdistribusi
dan pemrograman modular

Bagaimanapun banyaknya definisi dari SOA, setidaknya
semua definisi tersebut menyetujui bahwa SOA adalah suatu
paradigma untuk meningkatkan fleksibilitas.

23.2 Konsep SOA
Konsep kunci dari SOA agar dapat diimplementasikan

untuk sistem terdistribusi yang heterogen ada 3 (Josuttis, Nikolai
M.: 2007)

• Service
• Introperabilitas
• Loose Coupling

23.2.1 Service (Layanan)
Pengembangan perangkat lunak adalah suatu seni yang

abstrak. Kita hams membuat suatu gambaran yang abstrak
terhadap suatu realitas yang ada dengan cara yang sedemikian
rupa, sehingga kita dapat menangani aspek-aspek yang relevan
terhadap suatu permasalahan. Seperti suatu seni abstrak lainnya,
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suatu hasil seni abstrak dapat berbeda sesuai dengan sudut
pandang yang digunakan oleh seniman tersebut. SOA sendiri
melakukan suatu abstraksi dengan memfokuskan diri pada aspek
bisnis dari suatu masalah. Istilah dasar yang diperkenalkan disini
adalah service. Pada intinya, suatu service adalah representasi
teknologi informasi terhadap suatu fungsionalitas bisnis. tujuan
dari SOA adalah untuk melakukan strukturisasi terhadap suatu
sistem terdistribusi berdasarkan abstraksi dari fiingsi dan aturan
bisnis.

Service akan memberikan suatu struktur yang jelas
terhadap sistem teknologi informasi yang kita desain dan
kembangkan. Secara internal, service adalah suatu sistem bersifat
teknis, namun antar muka ekstemalnya harus didesain sedemikian
rupa sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang bisnis.
Konsekuensi dari pendekatan abstraksi ini adalah kita tidak perlu
mempermasalahkan detail spesifikasi dari platform, yang berarti,
kita dapat menggunakan platform yang heterogen.

Saat ini banyak sekali opini-opini yang berbeda mengenai
attribut apa saja yang harus dimiliki oleh suatu service, tetapi
untuk menyederhanakan hal ini, kita dapat menganggap suatu
service sebagai representasi teknologi informasi dari
fungsionalitas bisnis yang ada. Contoh yang dapat penulis
tawarkan adalah ’’service mendaftarkan pelanggan barn”, ’’service
pembayaran tunai”, ’’service menghitung rute terbaik dari rumah
kita ke rumah sakit A” dan sebagainya.

23.2.1.1 Atribut Tambahan Dari Service
• Self Contained

Semua definisi dari SOA menyetujui bahwa tujuan yang
harus dicapai dalam desain service adalah tercapainya self
contained (independen, otonom). Akan tetapi, tetntu saja
terdapat suatu dependensi yang tidak bisa dihindari.
Misalnya, service mungkin akan saling berbagi tipe data dasar
yang digunakan (contoh: string). Kita harus berhati-hati
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dalam menggunkana tipe data yang kompleks.
Kesimpulannya adalah bahwa mengurangi dependensi dalam
SOA sangat cocok untuk sistem terdistribusi yang memiliki
pemilik yang berbeda.

• Dapat Dilihat / Dapat Dicari
Untuk dapat memanggil suatu service, kita haras tahu bahwa
service tersebut ada. Seringnya, terdapat suatu tempat yang
bersifat publik, dimana kita dapat mencari sebuah service,
dan atau mendeskripsikan segala detail dari service. Akan
tetapi, service juga dapat ditemukan dari pembicaraan mulut
ke mulut.

• Dapat Dipakai Kembali
Menghindari redundansi adalah tujuan umum dalam
membangun perangkat lunak. Salah satu business case dari
SOA adalah untuk dapat melakukan pemakaian kembali dari
service karena sistem yang membutuhkan fungsionalitas
tertentu dapat memanggil service yang sama. Prinsip ini tentu
saja memiliki keterbatasan, dan keterbatasan itu adalah pada
performansi.

• Mengkombinasi Service Lain Untuk Memenuhi
Kebutuhan Suatu Service.
Service dapat menggunakan atau memanggil service lain.
Oleh karena itu, untuk suatu fungsi bisnis yang luas dapat
dipecah-pecah menjadi bagian atau langkah yang lebih kecil.
Bagian yang lebih kecil ini juga merapakan suatu service.

23.2.2 Interoperabilitas yang Tinggi
Di dalam suatu sistem yang heterogen, tujuan pertama

yang haras dipenuhi adalah adanya kemampuan untuk dapat
menghubungkan sistem tersebut dengan mudah. Hal ini biasa
disebut sebagai ’’interoperabilitas yang tinggi”. Interoperabilitas
yang tinggi bukanlah suatu ide yang barn, karena sebelum SOA,
kita telah mengetahui suatu konsep yang disebut Enterprise
Applicaton Integration (EAI), jadi jika didasarkan pada
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interoperabilitas, maka tidak ada suatu hal yang barn di dalam
SOA.

Bagi SOA, interoperabilitas yang tinggi adalah suatu
konsep awal, bukan suatu konsep yang barn dipikirkan pada saat
akhir desain. Interoperabilitas adalah suatu dasar untuk memulai
suatu implementasi dari fungsionalitas bisnis (yang disebut
sebagai service) yang tersebar dalam beberapa sistem
terdistribusi.

23.23 Loose Coupling
Kenyataan yang ada saat ini, kita hidup di dunia yang

dikuasai oleh orang pemasaran. Kita tidak akan punya waktu yang
cukup untuk melakukan analisa, desain dan implementasi secara
sangat teliti dan berhati-hati. Kita akan didorong oleh kebutuhan
untuk dapat memasarkan produk kita secepatnya, sehingga
fleksibilitas terkadang lebih berharga daripada kualitas. Hal ini
akan menyebabkan suatu masalah.

Bayangkanlah jika kita melakukan integrasi dari sistem
yang terus menerus berkembang dan pada saat yang sama kita
melakukan implementasi dari proses bisnis dengan
mendistribusikannya dalam beberapa sistem yang berbeda. Secara
prinsip, data yang mengalir dalam sistem-sistem yang saling
berhubungan tersebut (jika kita berhasil menjalankan proses
tersebut) adalah : kita membuat pelanggan barn di semua sistem
yang ada, mentransfer uang dari satu sistem ke sistem yang lain,
atau melakukan proses terhadap pesanan pelanggan dengan cara
mengirimkannya melalui ekspedisi dan mengirim tagihan.

Beberapa sistem dilibatkan, tetapi tidak ada toleransi
terhadap suatu kegagalan sedikitpun. Dengan kompleksitas yang
ada, suatu permasalahan yang kecil dapat menghentikan
keseluruhan bisnis. hal inilah yang harus kita hindari. Maka
tujuan kita adalah :

• Fleksibilitas
• Scalabilitas
• Ketahanan terhadap kegagalan
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Kunci untuk dapat memenuhi tujuan ini adalah loose
coupling. Loose Coupling adalah suatu konsep untuk dapat
meminimalisir ketergantungan. Disaat ketergantungan berhasil
diminimalisir, segala modifikasi akan menghasilkan efek yang
minim, dan sistem akan dapat terns beijalan pada saat rusaknya
salah satu bagian. Minimasi terhadap ketergantungan akan
berkontribusi terhadap ketahanan terhadap kegagalan dan
fleksibilitas, hal inilah yang kita butuhkan.

Sebagai tambahan, loose coupling akan mengantarkan
kita kepada skalabilitas. Sistem yang besar harus dapat
mengalahkan segala keterbataan yang ada. Sangat penting untuk
menghindari bottle neck, karena akan berefek pada mahalnya
biaya pengembangan. Menghindari bottle neck sangat penting
sekali untuk dihindari dari sudut pandang teknis maupun bisnis.
semua sistem yang besar dapat bekeija jika bisnis umum dapat
dilakukan secara sedesentralisasi mungkin. Salah satu jalan untuk
memperkenalkan loose coupling adalah dengan menghindari
untuk menggunakan sentralisasi sebisa mungkin (sayangnya, kita
akan membutuhkan beberapa sentralisasi di dalam SOA karena
kita membutuhkan beberapa fiingsi dasar yang umum).

Loose coupling adalah suatu prinsip, bukan suatu alat
maupun checklist.Pada saat kita mendesain suatu SOA, maka kita
dapat secara bebas untuk menentukan jumlah, jenis, dan macam
dari loose coupling yang kita perkenalkan. Ada beberapa topik
umum yang dapat kita pertimbangkan pada saat kita berpikir
mengenai loose coupling dalam sistem kita. Tabel di bawah
adalah daftar dari topik tersebut (daftar ini adalah teijemahan
bebas dari tabel yang dipublikasikan oleh [Josuttis, Nikolai M. :
2007])

Tabel 2.1 Bentuk loosely coupling yang mungkin terjadi pada SOA
Loose CouplingTight Coupling

Point-to-PointKoneksi fisik Melalui Mediator
SynchronousBentuk komunikasi Asynchronous
Tipe kompleks yang
umum

Hanya tipe sederhanaModel data
yang umum

Tipe System Kuat Lemah
Kontrol sentral Kontrol terdistribusKontrol dari logika
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Tight Coupling Loose Coupling
proses

Static DinamisBinding
Mempunyai dependensi
yang kuat dengan
platform

Independen
platform

dariPlatform

2PC
commit)

(two-phase KompensasiTransaksi

Simultan Pi waktu yang berbedaDeployment

23.2.4 Enterprise Service Bus
Terdapat bagian dari infrastruktur SOA yang dapat

menghubungkan kita untuk menggunakan service dengan
produktif. Bagian ini biasa disebut sebagai Enterprise Service Bus
(ESB).

23.2.4.1 Tanggung Jawab dari ESB
Untuk dapat menjalankan SOA secara praktek, kita

membutuhkan suatu cara dalam memanggil service yang ada.
Infrastruktur ini adalah tulang punggung dalam infrasruktur SOA.
Tanggung jawab ESB adalah untuk mengjinkan konsumer dalam
memanggil penyedia service.

Tanggung jawab ini seringnya melibatkan tugas-tugas
seperti berikut :

• Menyediakan konektivitas
• Transformasi data
• Routing
• Berurusan dengan sekuritas
• Berurusan dengan reliabilitas
• Manajemen service
• Monitor dan pencatatan

Tugas tersebut mungkin saja harus dilaksanakan dalam
perangkat keras dan lunak yang berbeda, dan bahkan dalam
middleware dan protokol yang berbeda pula. Fungsi utama dari
ESB adalah untuk menyediakan interoperablitas, karena ESB
mengintegrasikan platform dan bahasa pemrogrmana yang
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berbeda. Hal ini akan sulit dilakukan, apalagi jika terdapat
kebutuhan performansi yang sangat tinggi. Pendekatan yang biasa
digunakan adalah dengan menggunakan suatu format yang
spesifik bagi semua platform dan API. Di dalam web service
biasa digunakan SOAP

Tugas fundamental ESB yang lain adalah melakukan
routing. Harus ada suatu cara untuk dapat mengirim panggilan
service dari konsumen menuju penyedia service, begitu juga
sebaliknya. Bergantung dari teknologi yang digunakan dan
tingkat intelegensi yang ada, tugas ini mengkin akan
membutuhkan proses uji coba.

23.2.4.2 ESB yang Heterogen
Tidak ada suatu batasan yang menyebutkan bahwa ESB

haruslah homogen, walaupun mungkin saja lebih baik
menggunakan satu sistem ESB dalam menjalankan service,
(menurut semua sumber, hal ini jarang teijadi). SOA secara alami
menerima heterogenitas, termasuk juga heterogenitas di dalam
middleware dan protokol.

Bahkan mungkin saja di masa depan ditemukan suatu
standar baru yang berbeda dengan standar protokol yang ada. Kita
tidak perlu mengganti semua protokol dengan standar baru
tersebut. Yang kita butuhkan adalah cara bagaimana
menghbungkan middleware yang heterogen tersebut.
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Gambar 2. 2 Enterprise Service Bus

2.4 UML (Unified Model Language)
Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa

spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan,
dan membangun sistem perangkat lunak. UML tidak berdasarkan
pada bahasa pemrograman tertentu. Standar spesifikasi UML
dijadikan standar defacto oleh OMG (Object Management Group)
pada tahun 1997. UML yang berorientasikan obyek mempunyai
beberapa notasi standar [7].

Spesifikasi ini menjadi populer dan standar karena
sebelum adanya UML, telah ada berbagai macam spesifikasi yang
berbeda. Hal ini menyulitkan komunikasi antar pengembang
perangkat lunak. Untuk itu beberapa pengembang spesifikasi
yang sangat berpengaruh berkumpul untuk membuat standar barn.
UML dirintis oleh Grady Booch, James Rumbaugh pada tahun
1994 dan kemudian Ivar Jacobson.

UML mendeskripsikan OOP (Object Oriented
Programming ) dengan beberapa diagram, diantaranya:

• Diagram struktur:
o Diagram kelas
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o Diagram obyek
o Diagram komponen
o Diagram deployment

• Diagram perilaku:
o Diagram use-case
o Diagram urutan/sekuen
o Diagram kolaborasi
o Diagram statechart
o Diagram aktivitas

Tujuan utama UML adalah sebagai berikut :
• Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan

visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling
menukar model dengan mudah dan dimengerti secara
umum.

• Memberikan bahasa pemodelan yang terlepas dari
berbagai format bahasa pemrograman dan proses
rekayasa.

• Menyatukan proses-proses terbaik yang terdapat dalam
pemodelan.

UML merupakan sistem arsitektur yang bekeija dalam
OOAD (Object Oriented Analysis Design) dengan satu bahasa
untuk menentukan, visualisasi, konstruksi, dan
mendokumentasikan artifacts dari sistem software, pemodelan
bisnis, manajemen kebutuhan, testing, dan sistem nonsoftware
lain. UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah
terbukti sukses dalam memodelkan sistem yang besar dan
kompleks.

Layaknya bahasa modelling lain, UML mendefinisikan
notasi dan semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk
khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak.
Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML syntax
mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat
dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari tiga notasi
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yang telah ada sebelumnya: Booch OOD, Rumbaugh OMT, dan
Jacobson OOSE.

2.3.1 Use Case Diagram
Use case diagram berisi mengenai interaksi antara

sekelompok proses dengan sekelompok aktor, menggambarkan
fiingsionalitas dari sebuah sistem yang dibangun dan bagaimana
sistem berinteraksi dengan dunia luar. Use case diagram dapat
digunakan selama proses analisis untuk menangkap kebutuhan
sistem dan untuk memahami bagaimana sistem seharusnya
bekeija. Komponen utama dari use case diagram adalah use case,
actor dan relasi.
• Use Case

Sebuah use case menggambarkan suatu urutan interaksi
antara satu atau lebih aktor dan sistem. Daiam fase requirements,
model use case mengambarkan sistem sebagai sebuah kotak hitam
dan interaksi antara aktor dan sistem daiam suatu bentuk naratif,
yang terdiri dari input user dan respon-respon sistem. Setiap use
case menggambarkan perilaku sejumlah aspek sistem, tanpa
mengurangi struktur intemalnya. Selama pembuatan model use
case secara pararel juga harus ditetapkan obyek-obyek yang
terlibat daiam setiap use case. Terdapat dua jenis use case, yaitu:
1) use case konkret, yang dibuat langsung karena keperluan aktor,
2) use case abstrak, yang tidak pemah berdiri sendiri, tetapi
senantiasa masuk di daiam (include), diperluas dari (extend), atau
memperumum (generalize) use case-use case lain.
• Aktor

Sebuah aktor menggambarkan pengguna software
aplikasi ( user ). Aktor membantu memberikan suatu gambaran
jelas tentang apa yang harus dikeijakan software aplikasi. Sebagai
contoh, sebuah aktor dapat memberikan input ke daiam dan
menerima informasi dari software aplikasi. Aktor berinteraksi
dengan use case tetapi tidak memiliki kontrol terhadap use case.
Sebuah aktor mungkin seorang manusia, satu device hardware,
atau sistem informasi lain. Sebuah aktor bisa menjadi sistem
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ekstemal yang melakukan inisiatif (sebagai primary actor ) atau
partisipan (sebagai secondary actor ) dalam use case.

«communicate» abstrak indude

«indude»

child

abstrak generalization

Gambar 2.3Contoh Use Case Diagram

Adapun notasi pada use case diagram adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.2 Notasi Usee Case Diagram
Actor adalah pengguna
sistem. Actor tidak

Actor

terbatas hanya manusia
saja, jika sebuah sistem
berkomunikasi dengan
aplikasi lain dan
membutuhkan input

memberikan
output, maka aplikasi
tersebut juga bisa
dianggap sebagai actor.

atau
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Use Case Use case digambarkan
sebagai lingkaran elips
dengan nama use case
dituliskan di dalam
elips tersebut.

Association Asosiasi
untuk menghubungkan
actor dengan use case.
Asosiasi digambarkan
dengan sebuah garis
yang menghubungkan
antara Actor dengan
Use Case.

digunakan

2.3.2 Class Diagram
Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi

class, package dan object beserta hubungan satu sama lain seperti
containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Dalam proses
analisis, class diagram memperlihatkan aturan-aturan dan
tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Selama
tahap desain, class diagram berperan dalam menangkap struktur
dari semua kelas yang membentuk arsitektur sistem yang dibuat.
Class diagram merupakan pondasi untuk pembuatan component
diagram dan deployment diagram. Komponen utama dari class
diagram adalah class.

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi
akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari
pengembangan dan desain berorientasi objek. Class
menggambarkan keadaan/atribut suatu sistem, sekaligus
menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut
(metode/fungsi). Class memiliki tiga area pokok: 1) Nama dan
stereotype, 2) Atribut, dan 3) Metoda. Atribut dan metoda dapat
memiliki salah satu sifat berikut:
• Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang

bersangkutan
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• Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang
bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya

• Public, dapat dipanggil oleh siapa saja
Class diagram juga menunjukkan hubungan antar class,

yang terdiri atas beberapa jenis yaitu: 1) Asosiasi, yaitu hubungan
statis antar class. Umumnya menggambarkan class yang memiliki
atribut berupa class lain, atau class yang harus mengetahui
eksistensi class lain. Panah navigability menunjukkan arah query
antar class, 2) Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian
(“terdiri atas..”), 3) Pewarisan, yaitu hubungan hirarkis antar
class. Class dapat diturunkan dari class lain dan mewarisi semua
atribut dan metoda class asalnya dan menambahkan
fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari class yang
diwarisinya. Kebalikan dari pewarisan adalah generalisasi, 4)
Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan (message) yang di-
passing dari satu class kepada class lain. Hubungan dinamis dapat
digambarkan dengan menggunakan sequence diagram yang akan
dijelaskan kemudian.

Summary

^tanggalUpdate : Date

A
release

^lokasi : String
oareaManager : String

salesReport

^mingguKe : Integer
f^totalTahunan : integer

^lokasi : String produk
OjenisSemen : Integer
$kemasan : StringVefreshO

Gambar 2. 4Contoh Class Diagram

a .

' -£>

I ' -
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Adapun notasi pada class diagram adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 Notasi Sequence Diagram
Class adalah blok - blokClass Site Contiff

padamembangun
pemrograman berorientasi
obyek. Sebuah class
digambarkan sebagai
sebuah kotak yang terbagi
atas 3 bagian. Bagian atas
adalah bagian nama dari
class. Bagian tengah
mendefinisikan

-sqlDNS:s:rine-Admmemail Siring

class.
akhir

mendefinisikan method-
method dari sebuah class.

property/atribut
Bagian

SebuahAssosiation asosiasi
sebuahmerupakan

relationship paling umum
antara 2 class, dan
dilambangkan
sebuah

1l ..n Owned by

oleh
yanggaris

menghubungkan antara 2
class. Garis ini bisa
melambangkan tipe-tipe
relationship dan juga
dapat menampilkan
hukum-hukum
multiplisitas pada sebuah
relationship (Contoh:
One-to-one, one-to-many,
many-to-many).
Jika sebuah class tidakComposition
bisa berdiri sendiri dan
hams merupakan bagian
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dari class yang lain, maka
class tersebut memiliki
reIasi Composition
terhadap class tempat dia
bergantung tersebut.

Sebuah relationship
composition digambarkan
sebagai garis dengan
ujung berbentuk jajaran
genjang berisi/solid.

Kadangkala sebuah class
menggunakan class yang
lain. Hal ini disebut

Dependency < ••••••••••• • ••••

dependency. Umumnya
penggunaan dependency
digunakan
menunjukkan
pada suatu class yang
menggunakan class yang
lain. Sebuah dependency
dilambangkan
sebuah panah bertitik-
titik.

untuk
operasi

sebagai

relasiSebuahGeneralization <1generalization sepadan
dengan sebuah relasi
inheritance pada konsep
berorientasi
Sebuah

obyek.
generalization

dilambangkan dengan
sebuah panah dengan
kepala panah yang tidak
solid yang mengarah ke

“ parentkelas
nya/induknya.
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2.3.2 Sequence Diagram
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek

di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan
sebagainya) berupa message yang disusun dalam suatu urutan
waktu. Secara khusus, diagram ini berasosiasi dengan use case.
Sequence diagram terdiri atar dimensi vertikal (waktu) dan
dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram
biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian
langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah
event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang
men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja
yang teijadi secara internal dan output apa yang dihasilkan.

Masing-masing obyek, termasuk aktor, memiliki lifeline
vertikal. Message digambarkan sebagai garis berpanah dari satu
objek ke objek lainnya. Pada fase desain berikutnya, message
akan dipetakan menjadi operasi/metoda dari class. Activation bar
menunjukkan lamanya eksekusi sebuah proses, biasanya diawali
dengan diterimanya sebuah message.

/

/

: Administrator : logblock.inc : logged,ses : select,inc

login
> selectData

>dataResult
<

checkUserPass

<
hasil

! K
<

Y

Gambar 2.5 Contoh Sequence Diagram
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Adapun notasi pada sequence diagram adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.4 Notasi Sequence Piagram
Object merupakan instance
dari sebuah class dan
dituliskan tersusun secara
horizontal. Digambarkan
sebagai sebuah class (kotak)
dengan
didalamnya yang diawali
dengan sebuah titik koma.

Object

: Obiecti
obyeknama

dapat
dengan

object, maka actor juga
dapat diurutkan sebagai
kolom. Simbol Actor sama

Actor
berkomunikasi

Actor juga

4
dengan simbol pada Actor
Use Case Diagram.
Lifeline
keberadaan sebuah object
dalam basis waktu. Notasi
untuk Lifeline hadala garis
putus-putus vertikal yang
ditarik dari sebuah obyek.

mengindikasikanLifeline

!
j

!

Activation dinotasikan
sebagai sebuah kotak segi
empat yang digambar pada
sebuah lifeline. Activation
mengindikasikan
obyek yang akan melakukan
sebuah aksi.

Activation

sebuah

Message, digambarkan
dengan anak panah
horizontal antara Activation.

Massage

mev,a He
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Message mengindikasikan
komunikasi antara object-
object

2.3.3 Activity Diagram
Activity diagrams menggambarkan berbagai alir aktivitas

dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing
alir berawal, decision yang mungkin teijadi, dan bagaimana
mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan
proses paralel yang mungkin teijadi pada beberapa eksekusi.
Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau
lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang beijalan, sementara
use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem
untuk melakukan aktivitas.

UML menggunakan segiempat dengan sudut tumpul
untuk menggambarkan aktivitas. Decision digunakan untuk
menggambarkan behaviour pada kondisi tertentu. Untuk
mengilustrasikan proses-proses paralel ( fork dan join) digunakan
titik sinkronisasi yang dapat berupa titik, garis horisontal atau
vertikal. Activity diagram dapat dibagi menjadi beberapa object
swimlane untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung
jawab untuk aktivitas tertentu.

Activity diagram seringkali bermanfaat dalam memahami
proses secara keseluruhan. Selain itu, activity diagram sangat
berguna untuk menggambarkan perilaku paralel atau menjelaskan
bagaimana perilaku dalam berbagai use case berinteraksi.
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Gambar 2.6 Contoh Activity Diagram

Adapun notasi pada activity diagram adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.5 Notasi Activity Diagram
Simbol Keterangan

Titik Awal

C-ii Titik Akhir
ActivityCD

mengambilPilihan Untuk
Keputusan
Fork; Digunakan untuk
menunjukkan kegiatan yang
dilakukan secara parallel atau
untuk menggabungkan dua
kegiatan peralel menjadi satu.
Rake; Menunjukkan adanya
dekomposisirh
Tanda Waktu
Tanda pengiriman
Tanda penerimaan>
Aliran akhir (Flow Final)<S>
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2.3.4 Statechart Diagram
Statechart diagram menggambarkan transisi dan

perubahan keadaan (dari satu state ke state lainnya)suatu objek
pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada
umumnya statechart diagram menggambarkan class tertentu (satu
class dapat memiliki lebih dari satu statechart diagram ). Dalam
UML, state digambarkan berbentuk segiempat dengan sudut
membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Transisi
antar state umumnya memiliki kondisi guard yang merupakan
syarat teijadinya transisi yang bersangkutan, dituliskan dalam
kurung siku. Action yang dilakukan sebagai akibat dari event
tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. Berikut ini adalah
notasi statechart diagram.

Tabel 2.6 Notasi Statechart Diagram
Notasi State menesambaikan kondisi sebuah

Stare1enntas. dan digambarkan dengan segiempat yang
pmggiraya “ampul dengan nama state
didalanmva.

Transition Sebuah Transition menggambarkan sebuah
perubahan kondisi objek yang disebabkan oleh
sebuah even:. Transition digambarkan dengan
sebuah anal: panah dengan nama event yang
dituiis diatasnya. dibawahnya arau sepanjang
anal: panah tersebut.

.ransitiou

Initial state Inina] Stare adalah sebuah kondisi aural sebuah
object sebelum ada perubahan keadaan. Initial
Stare digambarkan dengan sebuah Iingkaran
solid. Hanya saru Inina] State yang dnzinkan
dalam sebuah diagram

Final State Final Stare menggambarkan kenka otjek berhenti
memberi respon terhadap sebuah event. Final
Stare digamba^an dengan iingkaran solid
didalam sebuah hngkaran koscng.
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2.3.5 Collaboration Diagram
Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi

antar objek seperti sequence diagram , tetapi lebih menekankan
pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu
penyampaian message. Setiap message memiliki sequence
number , di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1.
Messages dari level yang sama memiliki prefiks yang sama.
Berikut ini adalah notasi collaboration diagram :

Tabel 2.7 Notasi Collaboration Diagram

Object menipakan instance dan sebuah class.

Digambarkan sebagai sebuah class (kotak)

dengan nama obyek didalamnya yang diawali

dengan sebuah dtik koma

Object

Actor juea dapat berkoniiuukasi dengan object,

maka actor iuea dapa: disertakan ke dalam

collaboration diagram. Simbol Actor sama

dengan simbol pada Actor Use Case Diagram.

Message, digambarkan dengan anak panah yang

menearah antar obyek dan diberi label unitan

nomor yang mengindikasikan unitan

komunikasi yang teradi antar obyek.

4-Actor

Massage massage

2.3.6 Component Diagram
Komponen perangkat lunak adalah bagian flsik dari

sebuah sistem yang menetap di komputer. komponen merupakan
implementasi software dari sebuah class. Komponen bisa berupa
tabel, file data, file exe, file DLL, dokumen dan lain-lain.
Component diagram mengandung komponen, interface dan
relationship. Komponen diagram ini digunakan pada saat anda
ingin memecah sistem menjadi komponen-komponen dan ingin
menampilkan hubungan-hubungan mereka dengan antarmuka
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atau pemecahan komponen menjadi struktur yang lebih rendah.
Secara umum dapat kita katakan bahwa component diagram kita
gunakan untuk menjelaskan kebergantungan antar beragam
komponen-komponen software seperti misalnya kebergantungan
antara file-file executable dengan file-file sumbemya (source file )
dll. Berikut adalah notasi dari component diagram :

Tabel 2.8 Notasi Component Diagram
Sebiiali komponen melambangkan sebnahComponent

] Componententitas software clalani sebnah sistem.
Sebnah komponen dinotasikan sebagai
sebnah kotak segiempat dengan dna kotak
kecil tambalian yang menempel disebelah
kinnva.

Depedency Sebnah Dependency digunakan luitnk
menotasikan relasi antara dna komponen.

Notasinya adalah tauda pauali pntns-pntns
yang diarahkan kepada komponen tempat
sebnah komponen itu bergantung.

>

23.1 Deployment Diagram
Deployment diagram menunjukkan tata letak sebuah

sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang
beijalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk
mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara
komponen-komponen hardware tersebut. Deployment diagram
dapat digunakan pada bagian-bagian awal proses perancangan
sistem untuk mendokumentasikan arsitektur fisik sebuah sistem.
Berikut adalah notasi-notasi yang digunakan pada deployment
diagram :
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Tabel 2.9 Notasi Deployment Diagram
deploymentPada

diagram, komponen-
komponen yang ada
diletakkan di dalam

Component

Component

untuknode
memastikan
keberadaan
mereka.

posisi

Node
menggambarkan
bagian-bagian
hardware dalam
sebuah sistem. Notasi

node
digambarkan sebagai
sebuah kubus 3
dimensi.

Node

Node Name
untuk

Sebuah association
digambarkan sebagai
sebuah garis yang
menghubungkan dua
node
mengindikasikan
jalur komunikasi
antara
elemen hardware.

Association

yang

element-

ERD (Entity Relationship Diagram)
ERD adalah model konseptual yang mendeskripsikan

hubungan antara penyimpanan[3]. ERD digunakan untuk
memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan
ERD, model dapat diuji dengan mengabaikan proses yang
dilakukan. ERD pertama kali dideskripsikan oleh Peter Chen

2,5
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yang dibuat sebagai bagian dari perangkat lunak CASE. Notasi
yang digunakan dalam ERD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10 Notasi ERD

Notasi Keterangan

Entitas, adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi
dalam lingkungan pemakai.

Relasi, menunjukkan adanya hubungan di antara
sejumlah entitas yang berbeda.

Atribut, beifungsi mendeskripsikan karakter entitas
(atrlbut yg beifungsi sebagai key diberi garis bavvah)

Atribut

Garis, sebagai penghubung antara relasi dengan
entitas, relasi dan entitas dengan atribut.

Dalam ERD hubungan (relasi) dapat terdiri dari sejumlah
entitas yang disebut dengan derajat relasi. Derajat relasi
maksimum disebut dengan kardinalitas sedangkan derajat
minimum disebut dengan modalitas. Jadi kardinalitas relasi
menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi
dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi
yang teijadi diantara dua himpunan entitas (misalnya A dan B)
dapat berupa :

1. Satu ke satu (one to one/ 1-1)
Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi
dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas
B, demikian juga sebaliknya.

2. Satu ke banyak (one to many/ 1- N)



36

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi
dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi
tidak sebaliknya.
Banyak ke banyak (many to many/ N-N)
Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi
dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, demikian
juga sebaliknya.

3.



BAB III
METODOLOGI

Metodologi atau tahapan pengeijaan merupakan hal yang
sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, hal ini
berlaku juga dalam pengerjaan tugas akhir. Metodologi
diperlukan sebagai kerangka dan panduan proses pengerjaan
tugas akhir, sehingga rangkaian pengeijaan tugas akhir dapat
dilakukan secara terarah, teratur, dan sistematis. Berikut ini
merupakan langkah-langkah pengerjaan tugas akhir yang
dilakukan oleh penulis, yaitu :

3.1 Review Dokumen
Pada tahap ini dilakukan penggalian informasi untuk

mendapatkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan
dalam sistem informasi tumbuh kembang. Penggalian informasi
ini dilakukan dengan metode review dokumen Tugas Akhir,
SKPL dan DPPL. Penggalian informasi ini dibagi menjadi dua
bagian, yaitu :

• Penggalian informasi untuk mendapatkan kebutuhan-
kebutuhan apa saja yang ada pada aplikasi SIRST, dan
kemudian menganalisis kebutuhan yang ada. Hal ini
dilakukan dengan melakukan review terhadap dokumen
SKPL dari SIRST.

• Penggalian informasi terhadap desain SIRST, yang
dilakukan dengan melakukan analisa terhadap desain
SIRST, dan kemudian menganalisis desain yang ada. Hal
ini dapat dilakukan dengan melakukan review terhadap
dokumen DPPL dari SIRST.
Informasi yang diperoleh dari penggalian informasi

tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisa
kebutuhan sistem tumbuh kembang dan perancangan desain dari
sistem rumah sakit yang bersifat tumbuh kembang. Berikut ini

37
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adalah daftar informasi yang dibutuhkan dalam tahap penggalian
informasi dengan melakukan analisa terhadap aplikasi SIRST.

Tabel 3.1 Penggalian Informasi
Data-data yang

Dibutuhkan
Jenis/Tipe/

Tema
Informasi

Teknik
Penggalian
Infomasi

Sumber
Informasi

No.

1.Kebutuhan
fungsional untul
masing-masing
komponen rawa
inap dan rawa
jalan.

2.Kebutuhan noi

fungsional untul

Kebutuhan
Sistem

Review
Dokumen

Dokumen
SKPL dari
aplikasi
SIRST

masing-masing
komponen raw;

inap dan raw;

jalan.
- Desain Use C;Review

Dokumen
UMLDokumen

SKPL dan
DPPL dari
aplikasi
SIRST

2.
- Class Diagram
- Sequence

Diagram
- Activity Diagn
- Tabel-tabel yar

diperlukan
aplikasi SIRST

- Desain CDM d*

Desain
Database

Review
Dokumen

Dokumen
DPPL dari
aplikasi
SIRST

3.

PDM
- Histogram ant

muka penggur
aplikasi SIRST

- Desain antar
muka aplikasi
SIRST

Desain
antar muka

Review
Dokumen

Dokumen
DPPL dari
aplikasi
SIRST

4.

• mr •-% # -
VV’ ; IJ
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3.2 Klasifikasi dan Pemrioritasan Komponen
Pada tahapan ini, diiakukan analisa terhadap hasil

penggalian informasi pada tahapan sebelumnya. Tahapan analisa
ini ada dua fase, yaitu :
• Fase Klasifikasi

Pada fase ini, analisa yang diiakukan terhadap data-data
yang telah diperoleh adalah dengan melakukan klasifikasi atau
clustering terhadap kebutuhan-kebutuhan sistem untuk masing-
masing komponen. Klasifikasi tersebut didasarkan pada gugus
fungsinya. Yang dimaksud dengan gugus fiingsi ini adalah unit
pelayanan yang ada dalam rumah sakit. Pada proses ini, gugus
fiingsi yang digunakan ada dua, yaitu gugus fiingsi rawat inap dan
gusu fiingsi rawat jalan. Dalam proses analisa tersebut, akan
diperoleh hasil berupa fitur-fitur untuk masing-masing komponen
yang direpresentasikan dalam bentuk sebuah matrik perbandingan
fiingsi yang nantinya akan digunakan sebagai lembar kerja dalam
tahapan selanjutnya, yaitu fase pemberian prioritas komponen.
Adapun isi dari matriks tersebut adalah user atau aktor yang
terlibat dalam sistem, fiingsi atau fitur-fitur yang terdapat dalam
sistem dan juga jenis gugus fungsinya. Tidak ditutup
kemungkinan, bentuk matriks perbandingan fiingsi tersebut dapat
mengalami perubahan, disesuaikan dengan kebutuhan dari desain
yang akan dikeijakan.

• Fase Pemberian Prioritas Komponen
Pada fase ini, diiakukan pemberian prioritas komponen.

Pada tahapan ini, diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi
antara penulis dengan rekan penulis yang menyusun matriks
perbandingan fiingsi pada fase klasifikasi untuk gugus fiingsi
manajemen rumah sakit dan apotek.

Berdasarkan hasil pada fase sebelumnya, yaitu berupa
matriks perbandingan untuk masing-masing gugus fiingsi, maka
akan diklasifikasikan ulang semua fiingsi atau fitur yang ada pada
masing-masing gugus fiingsi. Untuk fiingsi atau fitur yang ada

mi FIRWSIW&M
S
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pada semua gugus fungsi akan diklasifikasikan menjadi suatu
gugus fungsi barn, yaitu gugus fungsi main. Sedangkan fungsi
atau fitur yang tidak sama, maka gugus fungsinya adalah tetap
atau tidak berubah. Klasifikasi fungsi-fungsi tersebut didasarkan
pada prioritas penggunaanya, dimana fungsi atau fitur yang
berada dalam semua gugus fungsi akan mendapatkan prioritas
tertinggi. Dan fungsi-fungsi yang memiliki prioritas tertinggi akan
diklasifikasikan sebagai gugus fungsi main. Gugus fungsi main,
akan berfungsi sebagai komponen utama, yang mana berfungsi
sebagai perekat dari masing-masing komponen lainnya. Hasil dari
fase ini adalah berupa matriks perbandingan baru dengan
tambahan main sebagai gugus fungsi baru.

33 Desain Sistem
Pada tahapan ini, desain sistem dibagi menjadi dua

tahapan, yaitu :
• Desain Komponen dengan Prioritas Terbanyak

Pada tahapan ini, dilakukan pembuatan desain untuk
komponen dengan prioritas terbanyak, yaitu main. Pembuatan
desain ini didasarkan pada matriks perbandingan fungsi yang
telah diperoleh pada tahapan sebelumnya. Dalam proses ini juga
dilakukan koordinasi dengan rekan penulis, mengingat
pentingnya komponen main sebagai komponen utama dan sebagai
perekat dari komponen-komponen lainnya sehingga dibutuhkan
oleh kedua belah pihak.

Dalam tahapan ini, Tools yang digunakan untuk
mendesain adalah UML (Unified Modelling Language) dengan
merepresentasikan usecase diagram, activity diagram, class
diagram dan sequence diagram. Sedangkan untuk desain
penyimpanan data digunakan pemodelan ERD {Entity Relational
Diagram) yang merepresentasikan entity sebagai tabel dan
relatioanal-nya sebagai penghubung antar tabel.

Proses desain yang dilakukan adalah memetakan semua
fungsi atau fitur yang dimiliki komponen main menjadi desain
sistem yang direpresentasikan dalam bentuk UML dan desain
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database. Hasil dari desain main adalah berupa tabel-tabel dalam
bentuk desain database. Di samping itu dari desain Use Case yang
diperoleh, akan digunakan untuk membuat class diagram, activity
diagram sequence diagram, dan desain antar muka. Untuk
menguji hasil dari desain tersebut, dibuat matrik kerunutannya.

• Desain Komponen Rawat Inap dan Rawat Jalan
Berdasarkan hasil pada tahapan sebelumnya, yaitu

matriks perbandingan fungsi yang didapatkan dalam tahapan
klasifikasi dan pemrioritasan komponen, dilakukan pembuatan
desain untuk komponen rawat inap dan rawat jalan. Proses yang
dilakukan dalam tahapan ini adalah memetakan fungsi atau fitur
dari komponen rawat inap dan rawat jalan yang terdapat dalam
matriks perbandingan fungsi yang telah dibuat. Tools yang
digunakan untuk mendesain adalah sama dengan tools yang
digunakan pada tahapan desain main, yaitu UML dan juga
pemodelan ERD.

Hasil dari desain sistem untuk komponen rawat inap dan
rawat jalan adalah berupa tabel-tabel dalam bentuk desain
database yang baru. Karena semua komponen dapat berdiri
sendiri (independen), maka data base akan dibuat sebanyak
jumlah komponen yang ada, yaitu dua buah database yang
terpisah atau berdiri sendiri. Selain itu dari desain Use Case yang
diperoleh, akan digunakan untuk membuat class diagram, activity
diagram sequence diagram, dan desain antar muka. Untuk
menguji hasil dari desain tersebut, dibuat pula matrik
kerunutannya. Kemudian untuk merangkum semua hasil desain,
dibuat dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL)
yang berisi hasil dari desain komponen rawat inap dan rawat jalan
serta komponen main pada tahapan sebelumnya.

3.4 Penyusunan Buku Tugas Akhir
Setiap langkah-langkah pengerjaan tugas akhir dari awal

sampai akhir didokumentasikan dan ditulis dalam sebuah laporan
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yang sesuai dengan format tugas akhir sehingga menghasilkan
buku tugas akhir.

Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir
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Gambar 3.1 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir



BAB IV
ANALISA DAN DESAIN

Pada bab ini akan dibahas mengenai anaiisa sistem serta
perancangan sistem yang merupakan iangkah detail dalam
melakukan restrukturisasi sistem.

4.1 Review Dokumen
Pada tahapan ini dilakukan penggalian informasi terhadap

SIRST dengan melakukan review dokumen “Spesifikasi
Kebutuhan Perangkat Lunak PP11-SIRST Release 1” dan
dokumen “Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak PP21-
SIRST Release 1”. Dari dokumen yang pertama, diperoleh
beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa use case bagian 1RNA dan IRJA
yang tidak memiliki kebutuhan fungsional, misalnya
adalah use case melihat jadwal praktek dokter. Use
case ini merupakan use case yang dimiliki oleh aktor
generalisasi paramedis. Seharusnya use case ini hanya
dimiliki oleh parawat IRJA karena pada subbab
“fungsi-fungsi perangkat lunak”, fungsi melihat jadwal
praktek hanya dimiliki oleh perawat IRJA. Berikut ini
adalah daftar use case yang tidak memiliki kebutuhan
fungsional.

Tabel 4. 1 Daftar Use case Tanpa Kebutuhan Fungsional
KeteranganNo Nama Use Case

Merupakan kebutuhan fungsional
perawat IRJA, namun dimiliki
oleh aktor generalisasi
paramedis.

Melihat Jadwal
Praktek
(UC.IRJA.01)

1.

dan
(UC.IRNA.35)

Merupakan kebutuhan fungsional
dokter dan perawat IRNA,

2. Melihat Rekam
Medik Pasien

43
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Nama Use Case KeteranganNo
dimiliki oleh aktorIma

(UC.IRJA.03)
namun
generalisasi paramedis.
Merupakan use case dengan
aktor perawat IRJA, namun
fungsi tersebut tidak tercantum
dalam subbab “fungsi-fungsi
perangkat lunak”.

Tambah Data
Klinis Pasien
(IC.IRJA.13)

3.

2. Terdapat beberapa fungsi dalam subbab “fungsi-fungsi
perangkat lunak” yang tidak tercantum dalam subbab
“karakteristik dan klasifikasi pengguna” dan
sebaliknya. Dalam subbab yang kedua, penulis
dokumen Release 1 ini membagi karakteristik dan
klasifikasi penggguna berdasarkan hak akses masing-
masing pengguna. Contoh dari hal ini adalah fungsi
melihat jadwal praktek yang menjadi fungsi perawat
rawat jalan tidak dimasukkan sebagai hak akses
perawat jalan, yaitu hak melihat jadwal praktek. Tabel
4.2 berikut merupakan daftar fungsi yang tidak
tercantum sebagai hak pengguna. Sedangkan tabel 4.3
merupakan tabel yang berisi daftar hak akses pengguna
yang tidak tercantum sebagai fungsi sistem.

Tabel 4.2 Daftar Fungsi Tanpa Hak Pengguna
KeteranganNama FungsiNo

Fungsi ini dimiliki oleh Dokter,
namun tidak tercantum sebagai
hak akses Dokter

Menampilkan
Altematif Obat

1.

Fungsi ini dimiliki oleh perawat
IRJA, namun tidak tercantum
sebagai hak akses perawat IRJA.
Fungsi ini dimiliki oleh Perawat
IRJA, namun tidak tercantum

Membuat
laporan
Poliklinik

2.

3. Menutup
Praktek
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Nama FungsiNo Keterangan
poliklinik sebagai hak akses perawat IRJA.

Fungsi ini dimiliki oleh Perawat
IRJA, namun tidak tercantum
sebagai hak akses perawat IRJA.

Melihat Jadwal4.
Praktek

Tabel 4.3 Daftar Hak Pengguna Tanpa Fungsi

No Nama Hak
Pengguna

Keterangan

Merupakan hak akses Dokter,
namun tidak tercantum dalam

Hak membuat
tagihan pasien

1.

fungsi dokter
Menginputkan
data Umum
Pasien

Merupakan hak aksesPerawat
IRJA, namun tidak tercantum
dalam fungsi perawat IRJA.

2.

3. Pada subbab “karakteristik dan klasifikasi pengguna”,
penyusun tidak mencantumkan karakteristik dan
klasifikasi secara mendalam namun hanya terbatas pada
penyebutan hak akses masing-masing pengguna.

4. Dalam subbab “karakteristik dan klasifikasi pengguna”,
terdapat pengguna paramedis dan perawat. Namun kedua
pengguna ini tidak dipaparkan hak akses apa saja yang
dimiliki.

5. Penggambaran antarmuka pengguna diiakukan dengan
menampilkan daftar form apa saja yang akan diakses
oleh masing-masing pengguna.

6. Pada bagian fitur sistem, nama fitur dirasa kurang
menjual. Selain itu, fitur yang ada dirasa terlalu besar
untuk ukuran suatu fitur. Penulis menyimpulkan fitur-
fitur tersebut lebih tepat dikatakan sebagai modul.

7. Gambar use case SIRST dirasa terlalu luas sehingga
terlihat membingungkan. Terlalu banyak use case yang
dipecah, padahal dapat dipersempit dengan
memasukkan beberapa use case menjadi subflow dari
sebuah use case saja. Begitu juga dengan fungsionalitas
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perawat Ima. Adapun gambar Use Case umum SIRST
dan fiingsionaiitas perawat IRNA dapat dilihat dalam
dalam lampiran A.

8. Untuk deskripsi use case terdapat beberapa deskripri
use case yang sama antara rawat jalan dengan rawat
inap. Misalnya adalah mengelola rekam medik pasien.
Mengelola rekam medik pasien ini hanya bisa
dilakukan oleh dokter IRNA dan perawat rawat inap.
Perlu diketahui yang dimaksud dokter adalah dokter
IRNA dan IRJA. Namun demikian, seharusnya
deskripsi use case tersebut berada dalam bagian IRNA.
Berikut ini adalah daftar deskripsi Use Case yang sama
antara IRNA dan IRJA.

Tabel 4. 4 Daftar Deskripsi Use Case yang sama
No Nama Use Case Keterangan

Selain dalam IRNA
tercantum dalam daftar deskripsi
Use Case IRJA namun nomer
Use Case yang digunakan adalah
sama yaitu UC.IRNA.30. (Lihat
SKPL SIRST Release 1)

Mengelola
rekam Medik
(UC.IRNA.30)

1 . juga

Merupakan hak akses dokter,
namun sebenamya tidak perlu
ditulis ulang, cukup diberi
keterangan bahwa use case
tersebut mengacu pada use case
satunya.
Merupakan hak akses dokter
IRJA, namun tercantum juga
dalam IRNA. Use case ini
merupakan
dilakukan

2. Membuat resep
(UC.IRJA.04)
dan
(UC.IRNA.31)

3. Mengelola
Pasien Dokter
(UC.IRJA.03)

fungsi yang
untuk mengelola

dan
(UC.IRNA.28)

pasien IRJA.
4. Mengelola Merupakan hak akses dokter
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KeteranganNo Nama Use Case
Status Medik
(UC.IRJA.06)

IRJA,
dalam IRNA.
merupakan
dilakukan

namun tercantum juga
Use case ini

fungsi
untuk menambah

dan yang
(UC.IRNA.29)

status medis pasien IRJA setelah
menerima pelayanan dari dokter.
Merupakan hak akses dokter,
namun sebenamya tidak perlu
ditulis ulang, cukup diberi
keterangan bahwa
tersebut mengacu pada use case
satunya.
Merupakan hak akses dokter,
namun sebenamya tidak perlu
ditulis ulang, cukup diberi
keterangan bahwa
tersebut mengacu pada use case
satunya.
Merupakan hak akses dokter,
namun sebenamya tidak perlu
ditulis ulang, cukup diberi
keterangan bahwa
tersebut mengacu pada use case
satunya.
Merupakan hak akses perawat
IRJA, namun digunakan sebagai
hak akses paramadis.

5. Membuat
Usulan Obat
(UC.IRJA.08)
dan use case
(UC.IRNA.32)

Mengelola Surat
medik
(UC.IRJA.07)

6.

dan use case
(UC.IRNA.33)

Menampilkan
altematif Obat
(UC.IRJA.05)

7.

dan use case
(UC.IRNA.34)

Melihat jadwal
Praktek
(UC.IRJA.01)

8.

dan
(UC.IRNA.35)

Sedangkan dari dokumen yang kedua yaitu DPPL SIRST
Release 1, diperoleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Desain database untuk IRJA dan IRNA digabung
dengan bagian lain SIRST, yaitu Apotek, Pengadaan,
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Kasir, dan Layanan Konsumen. Desain CDM SIRST
dapat dilihat dalam lampiran B.

2. Terdapat 54 buah tabel general, dan delapan buah tabel
khusus IRNA. Sedangkan IRJA tidak memiliki tabel
tersendiri dan semua tabel IRJA terakomodasi dalam
tabel general.

3. Penggambaran Activity diagram tidak mendetail seperti
yang tercantum dalam deskripsi use case. Contohnya
adalah deskripsi use case melihat jadwal parktek.
Dalam activity diagram pada langkah awal pengguna
digambarkan ingin melihat jadwal dokter poliklinik.
Namun pada deskripsi use case pengguna digambarkan
mememilih menu jadwal dokter. Berikut ini adalah
gambar activity diagram melihat jadwal praktek.

Dokter & Perawat IRJA

V
Ingin melihat jawal praktek

dokter poliklinik

V
Menampilkan jadwal

praktek dokter poliklinik

V

Gambar 4.1 Activity Diagram melihat jadwal praktek

Detail dari activity diagram dapat dilihat dalam
dokumen DPPL SIRST Release 1, sedangkan deskripsi
Use Case dapat dilihat dalam dokumen SKPL Release
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1. Tale 4.5 berikut merupakan daftar nomor activity
diagram yang tidak sesuai dengan deskripsi use case.

Tabel 4.5 Daftar Activty Diagram dan Deskripsi Use case nya
No. Deskripsi Use CaseNo No Activity

Diagram
ACT.PRM.01 UC.IRJA.01 dan UC.IRNA.351 .

2. UC.IRJA.02 dan UC.IRNA.10ACT.PRM.02
3. UC.1RNA.09ACT.PRM.03
4. UC.IRJA.03 dan UC.IRNA.28ACT.DOK.Ol
5. UC.IRJA.05 dan UC.IRNA.34ACT.DOK.04

UC.IRNA.31 dan UC.IRJA.046. ACT.DOK.03
7. UC.IRJA.07 dan UC.1RNA.33ACT.DOK.05

UC.IRJA.08 dan UC.IRNA.328. ACT.DOK.06
9. ACT.RWT.03 UC.IRJA.10
10. ACT.IRJA.01 UC.IRJA.18
11. UC.IRJA.13ACT.IRJA.02
12. ACT.IRJA.03 UC.IRJA.14
13. ACT.IRJA.04 UC.1RJA.15
14. ACT.RWT.04 UC.IRNA.23
15. UC.IRNA.24ACT.RWT.05
16. ACT.RWT.07 UC.IRNA.26
17. ACT.RWT.06 UC.IRNA.25
18. ACT.RWT.08 UC.IRNA.27
19. ACT. IRNA.01 UC.IRNA.01
20. UC.IRNA.03ACT.IRNA.03
21. ACT.IRNA.02 UC.IRNA.02
22. ACT.IRNA.04 UC.IRNA.04
23. ACT.IRNA.05 UC.IRNA.05
24. UC.IRNA.06ACT.IRNA.06
25. ACT.IRNA.07 UC.IRNA.07
26. ACT.IRNA.08 UC.IRNA.08
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No. Deskripsi Use CaseNo No Activity
Diagram

UC.IRNA.il27. ACT.IRNA.il
UC.IRNA.1228. ACT.IRNA.12
UC.IRNA.1329. ACT.IRNA.13
UC.IRNA.1430. ACT.IRNA.14
UC.IRNA.1531. ACT.IRNA.15
UC.IRNA.1632. ACT.IRNA.16
UC.IRNA.1733. ACT.IRNA.17
UC.IRNA.1834. ACT.IRNA.18
UC.IRNA.1935. ACT.IRNA.19

4. Clas diagram IRNA dan IRJA dipisah menjadi tiga
class diagram, yaitu class diagram dokter, perawat
IRNA dan perawat IRJA. Menurut penulis, class
diagram dokter sebenamya dapat digabung menjadi
class diagram IRNA dan class diagram IRJA. Hal ini
dikarenakan fungsi atau method maupun atribut dalam
masing-masing class yang terdapat dalam dokter,
perawat IRJA dan perawat IRNA ada yang sama
terlepas dari dokter sebagai class tersendiri.

5. Sequence diagram pada bagian IRNA dan IRJA dapat
dikatakan masih belum tepat karena tidak mengikuti
syarat-syarat pembuatan Sequence diagram. Contohnya
adalah Sequence diagram melihat jadwal dokter,
dimana tidak terdapat control object dan entity object.
Dalam Sequence diagram tersebut, hanya digambarkan
boundary object saja. Padahal untuk dapat
menampilkan jadwal praktek, seharusnya sistem
mengakses entity object jadwal praktek melalui control
object terlebih dahulu. Berikut ini adalah contoh
sequence diagram menampilkan jadwal praktek dokter.
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Gambar 4. 2 SequenceDiagram menampilkan jadwal praktek dokter

Detail dari sequence diagram dapat dilihat dalam
dokumen DPPL SIRST Release 1.

6. Untuk deskripsi rinci tabel ada beberapa tabel yang
deskripsinya tidak sama dengan nama tabelnya.
Misalnya adalah tabel bed pada bagian IRNA dimana
deskripsi dari id kamar adalah menyimpan idrm pasien
penderita alergi. Padahal seharusnya adalah menyimpan
id kamar rawat inap. Berikut ini adalah daftar rinci
tabel nya.

Tabel 4. Daftar Rinci Tabel
Nama Tabel KeteranganNo

Deksripsi id kamar, bed dan
status bed tidak sesuai

1. TBL.IRNA.01
Tabel Bed

Deskripsi id faktur tidak diisi2. TBL.GEN.14
Tabel
retur barang

Acc_pegawaiTipe data
seharisnya date

3. TBL.GEN.16
Tabel
mutasi obat
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7. Untuk deskripsi proses rinci dapat dikatakan sudah baik
detail dalam menjabarkan detail dari antarmuka IRNA
dan IRJA.

Adapun data review dokumen yang diperoleh dapat dilihat
dalam lampiran C.

4.2 Identifikasi Komponen IRNA dan IRJA
Pada tahapan ini, dilakukan analisa terhadap aktivitas

bisnis yang teijadi di instalasi rawat inap (IRNA) dan instalasi
rawat jalan (IRJA). Tujuan dari analisa ini adalah untuk
mendapatkan komponen apa saja yang termasuk dalam komponen
IRNA dan komponen apa saja yang menjadi bagian dari IRJA.
Yang dimaksud dengan komponen di sini adalah bagian dari
modul IRNA dan IRJA, yaitu berupa service-service yang
merupakan method atau prosedur dari aplikasi SIRST. Hal ini
disesuaikan dengan arsitektur yang digunakan dalam proses
restrukturisasi, yaitu Service Orientation Architecture (SOA).

Dari hasil review dokumen mengenai deskripsi use case
untuk IRNA dan IRJA diperoleh event business dari masing-
masing bagian. Event business ini merupakan gambarAn proses
bisnis yang teijadi di instalasi rawat inap dan rawat jalan. Dengan
mengetahui event business pada masing-masing bagian, akan
diperoleh respon sistem seperti apa yang nantinya dapat
dikelompokkan dalam beberapa jenis layanan atau service.
Adapun event business dan response yang diperoleh dari masing-
masing bagian rawat inap dan rawat jalan dapat dilihat dalam
lampiran D. Dari tabel response dalam lampiran D, diperoleh
beberapa kategori layanan atau service untuk bagian IRJA, yaitu :

1. layanan pengelolaan jadwal
2. layanan pengelolaan pasien
3. layanan pengelolaan antrian pasien iija
4. layanan pengelolaan status medis
5. layanan pengelolaan rekam medis
6. layanan pengelolaan resep dan obat
7. layanan pengelolaan surat medik pasien
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8. layanan pengelolaan biaya layanan pasien irja
9. layanan pengelolaan persediaan rawat jalan

layanan pengelolaan laporan rawat jalan

Sedangkan untuk bagian IRNA, diperoleh kategori
layanan atau service sebagai berikut :

1. layanan pengelolaan daftar pasien ima
2. layanan pengelolaan kamar inap
3. layanan pengelolaan status medis
4. layanan pengelolaan rekam medis
5. layanan pengelolaan resep dan obat
6. layanan pengelolaan surat medik pasien
7. layanan pengelolaan biaya layanan pasien ima
8. layanan pengelolaan persediaan rawat inap
9. layanan pengelolaan laporan rawat inap

Penggolongan atau pemberian kategori layanan tersebut
didasarkan pada fiingsi dari masing-masing service yang akan
digunakan. Misalnya yang termasuk dalam kategori layanan
pengelolaan jadwal adalah service mengubah status praktek
poliklinik dan service tampil form jadwal praktek. Setelah didapat
beberapa jenis layanan dalam rawat jalan dan rawat inap,
diperoleh beberapa jenis layanan yang digunakan bersama antara
rawat jalan dengan rawat inap. Berikut ini adalah layanan yang
sama yang digunakan dalam rawat inap dan rawat jalan :

1. layanan pengelolaan status medis
2. layanan pengelolaan rekam medik
3. layanan pengelolaan resep dan obat
4. layanan pengelolaan surat medis

Berdasarkan event business dan respon sistem yang
diperoleh, dapat digambarkan business context dari IRNA dan
IRJA. Business context ini menggambarkan alur aktifitas dan
informasi atau pesan-pesan apa saja yang berhubungan dengan
komponen lain, dan konteks ini tidak menggambarkan pertukaran
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informasi yang teijadi di dalam komponen itu sendiri Berikut ini
adalah gambaran dari business context yang diperoleh.
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Untuk penjeiasan gambar business context di atas adalah
sebagai berikut. Terdapat tujuh komponen dari SIRST, dimana
tiga komponen merupakan komponen dari modul IRNA dan
IRJA, yaitu perawat IRJA, dokter dan perawat IRNA. Sedangkan
empat komponen lainnya merupakan komponen dari modul
SIRST yang Iain yaitu apotek dan manajemen rumah sakit. Tanda
panah merupakan arah tujuan arus informasi. Keterangan pada
setiap tanda panah berupa kata kerja yang mewakili aktifas apa
yang dilakukan dan pesan atau informasi apa yang dikirim atau
diterima. Dari gambar di atas, diketahui bahwa perawat IRJA
melakukan aktifitas yang berhubungan dengan dokter, apotek,
layanan konsumen dan pengadaan. Dokter melakukan aktifitas
yang berhubungan dengan perawat IRJA, kasir dan apotek.
Sedangkan perawat IRNA melakukan aktifitas yang berhubungan
dengan apotek, pengadaan, layanan konsumen dan kasir. Adapun
salah satu contoh aktifitas yang dilakukan oleh perawat IRJA
dengan dokter adalah aktifitas mengupdate status antrian pasien,
dimana ketika pasien akan, sedang ataupun telah selesai dilayani
oleh dokter, maka status antrian pasien akan berubah mulai dari
status mengantri yang diatur oleh perawat IRJA, kemudian status
proses dan status selesai dilayani yang dikelola oleh dokter.
Dengan mengetahui status antrian pasien dari dokter inilah,
perawat IRJA tahu kapan waktu untuk memanggil antrian pasien
selanjutnya.

4.2.1 Klasifikasi Komponen
Setelah mendapatkan event business dan business context

pada awal proses identifikasi komponen, dilakukan klasifikasi
atau penggolongan dari masing-masing komponen berdasarkan
gugus fungsinya, yaitu gugus fungsi IRNA dan gugus fungsi
IRJA. Adapun tahapan klasifikasi ini merupakan proses
inventarisasai terhadap semua fungsi atau service yang dimiliki
oleh masing-masing gugus fungsi. Adapun service-service yang
diperoleh untuk gugus fungsi IRJA, diantaranya adalah service
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ubah status praktek yang berfungsi memberikan layanan pada
perawat IRJA dan dokter untuk melakukan perubahan terhadap
status praktek poliklinik, dan service ambil data pencarian pasien
yang berfungsi memberikan iayanan mengambail data pasien
sesuai dengan kata kunci pencarian. Sedangkan contoh service
untuk gugus fungsi IRNA adalah service ubah kamar pasien ima
yang berfungsi memberikan layanan kepada perawat IRNA dalam
melakukan transaksi pasien masuk rumah sakit, pindah kamar
maupun keluar dari rumah sakit. Daftar service untuk masing-
masing gugus fungsi dapat diiihat di lampiran E.

4.2.2 Pemberian Prioritas Komponen
Pada tahapan ini dilakukan pemberian prioritas

komponen masing-masing gugus fungsi. Tujuannya adalah untuk
mendapatkan service- service yang paling banyak digunakan oleh
gugus fungsi. Proses ini dilakukan dengan membuat matrik
perbandingan fungsi antar gugus fungsi. Gugus fungsi yang
dimaksud adalah komponen SIRST terbesar yaitu IRNA, IRJA,
Apotek, dan Manajemen Rumah Sakit. Sehingga pada tahapan
ini, semua service yang terlibat dibandingkan, tidak hanya pada
bagian IRNA maupun IRJA. Prioritas tertinggi diberikan pada
fungsi atau service yang digunakan oleh semua gugus fungsi.
Service-service dengan prioritas tertinggi ini dikumpulkan
menjadi sebuah gugus fungsi barn yang disebut dengan MAIN.
Dalam prakteknya nanti, MAIN berperan sebagai wadah tempat
melekatnya sistem-sistem yang berbeda sehingga tetap
terintegrasi. Dengan kata lain, MAIN berfungsi sebagai perekat
masing-masing sistem agar dapat sating berhubungan.
Berdasarkan hasil dari pemberian prioritas komponen, diperoleh
service-service atau fungsi-fungsi yang dapat digolongkan
sebagai MAIN yang terlihat dalam tabel berikut ini.
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Tabel 4. 7 Daftar Service Main
KeteranganNama Service MainNo

melakukan load template dari
database

load template
database

1.

melakukan load templat dari
cache

2.
load template cache
simpan template
cache

3 .
menyimpan template cache
melakukan generate templategenerate template

Login
4.

Melakukan proses login5

Tabel 4. 8 Daftar Fungsi Apotek + IRNA + 1RJA
KeteranganNo Nama Fungsi

berisi perintah untuk
menampilkan form permintaan
barang

tampil form
permintaan barang

1 .

berisi perintah untuk
mendapatkan barang minimum

2. cari data barang
minimum

melakukan permintaan ke
pengadaan ke dalam database

permintaan ke
pengadaan

3 .

melakukan retur barang ke
pengadaan di dalam database

retur barang ke
pengadaan

4.

melakukan form retur barangtampil form retur
barang

5 .

Tabel 4.9 Daftar Fungsi IRNA + 1RJA
Nama Fungsi KeteranganNo
ambil arsip rekam
medik pasien

berisi perintah untuk
mendapatkan arsip rekam
medik pasien dari database

1.

berisi perintah untuk
mendapatkan histori status
medis pasien dari database

ambil histori status
medis pasien

2.

tampil form status berisi perintah untuk3 .
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KeteranganNo Nama Fungsi
menampilkan form status medismedis pasien
berisi perintah untuk
menampilkan form rekam
medik

tampil form rekam
medik pasien

4.

berisi perintah untuk
menampilkan form detail
rekam medik

tampil form detail
rekam medik pasien

5.

berisi perintah untuk
mendapatkan penanggung
jawab pasien dari database

ambil penanggung
jawab pasien

6.

berisi perintah untuk
mendapatkan visite/konsul
dokter pada pasien dari
database

ambil visite/konsul7.

berisi perintah untuk
mendapatkan diagnosa pasien
dari database

ambil diagnosa
pasien

8.

berisi perintah untuk
mendapatkan kondisi klinis
pasien dari database

ambil kondisi klinis
pasien

9.

berisi perintah untuk
mendapatkan tindakan medis
pasien dari database

ambil tindakan medis10.

berisi perintah untuk
mendapatkan data pemakaian
bahan/obat oleh pasien dari
database

ambil pemakaian
bahan/obat

11.

berisi perintah untuk
mendapatkan data resep pasien
dari database

ambil resep pasien12.

berisi perintah untuk
mendapatkan alergi pasien dari
database

ambil alergi pasien13.

berisi perintah untukambil surat medis14.
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KeteranganNama FungsiNo
mendapatkan surat medis
pasien dari database

pasien

berisi perintah untuk
mendapatkan pesan perawatan
pasien dari database

ambil pesan
perawatan pasien

15.

berisi perintah untuk
menampilkan form detail resep

tampil form detail
resep

16.

berisi perintah untuk
mendapatkan detail resep
pasien dari database

ambil detail resep17.

berisi perintah untuk
menampilkan form detail status
medis pasien

tampil form detail
status medis

18.

Matrik perbadingan fungsi yang digunakan untuk
memberikan prioritas komponen, dapat dilihat di lampiran F.

Restrukturisasi Desain Sistem
Tahapan ini dilakukan untuk mengubah desain sistem

yang sudah ada sesuai dengan hasil identifikasi sebelumnya,
dalam hal ini desain sistem lebih ditonjolkan pada service-service
yang dimiliki atau digunakan. Dalam restrukturisasi desain,
terdapat beberapa perubahan dalam desain sistem yang sudah ada.
Berikut ini adalah penjelasan detail dari masing-masing bagian
desain sistem.

4.3

4.3.1 Desain Arsitektur
SIRST release 1 menggunakan arsitektur aplikasi 2 tier.

Arsitektur ini sudah kuno untuk menghadapi tantangan bisnis
yang ada saat ini. Aplikasi pada SIRST release 1 memang
ditujukan untuk komputer tetap yang digunakan oleh orang yang
tetap. Sehingga kemampuan dari perangkat keras dapat
disesuaikan dengan kebutuhan dari perangkat lunak.
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SIRSTServer Database
Modul rawat inap

SIRST
Modul kasir Modul poliklinik

SIRSTModul pengadaan Modul apotek

Modul layanan konsumen

Gambar 4.4 Desain Arsitektur Aplikasi 2-Tier SIRST

Tetapi dari segi bisnis, aplikasi dengan arsitektur
demikian tidak akan dapat digunakan dengan benar jika bisnis
tersebut berkembang (pada prakteknya, akan diperlukan aplikasi
baru jika nanti ditemukan suatu kebutuhan yang barn).

Untuk menghindari hal ini, maka arsitektur yang cocok
untuk sistem informasi yang mampu tumbuh dan berkembang
adalah arsitektur dengan 3 tier atau lebih dan menggunakan
sistem terdistribusi yang mengijinkan heterogenitas di dalam
sistemnya.

Sistem terdistribusi yang saat ini sudah mulai mantap
adalah Object Oriented Distribution Architecture (OODA).
Sayangnya, pada saat pengembangan OODA pertama kali,
kemampuan server untuk mengimplementasikan tujuan besar
dari COBRA masih sedikit sekali. Pada akhimya COBRA hanya
berkonsentrasi untuk membantu programmer untuk
mengimplimentasikan client dan server. COBRA dan J2EE
sukses membentuk suatu middleware. Akan tetapi kedua standar
itu akan terintegrasi dengan sangat baik jika digunakan dengan
standar yang sama, tetapi tidak terlalu bagus untuk standar yang
berbeda.
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Akhimya penulis memilih untuk menggunakan arsitektur
SOA yang seakan-akan tujuan dari SOA adalah melanjutkan
impian dari OOAD yang terputus karena hambatan kemampuan
server saat itu. Untuk arsitektur yang akan digunakan
digambarkan dalam gambar 4.5 berikut.

Server Service IRJA

Server Service IRNAServer Databa:

Daftar
Tabel /

Database

Daftar
Service

Main Service Server

J

Client Perawat IRJA Client Dokter

Client Perawat IRNA
Gambar 4. 5 Arsitektur SOA

Dengan menggunakan arsitektur ini, maka muncullah
beberapa service yang hampir seratus persen akan digunakan oleh
semua service. Service ini oleh penulis dimasukkan ke dalam
kategori main yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga
didapatkan service MAIN secara keseluruhan adalah sebagai
berikut.
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Tabel 4.10 Service Main Keseluruhan
No Nama Service Main Keterangan

Mempunyai fiingsi untuk
mengambil data dari database
(tiap database mempunyai
satu service ambil data)

Service Dasar Ambil
Data (Service Base
Get Data)

1.

Mempunyai fungsi untuk
mengubah data dari database
(tiap database mempunyai
satu service ubah data)

Service Dasar Ubah
Data (Service Base
Update Data)

2.

Mempunyai fungsi untuk
menambah data dari database

Service
Tambah
(Service Base Add
Data)

3. Dasar
Data

((tiap database mempunyai
satu service tambah data)
Mempunyai fungsi untuk
menangani tampilan dari

aplikasi
tidak perlu

pembuatan
tampilan aplikasi satu persatu.

Service4. Gereate
Template

masing-masing
sehingga
melakukan

Menyimpan deskripsi, alamat,
nama dari service dan
memberikan alamat setiap
service (yang diijinkan untuk
dikenali dalam sistem) kepada
konsumen dari service.

Service Router5.

Menyimpan deskripsi, alamat,
nama dari database dan
memberikan alamat setiap
database (yang diijinkan untuk
dikenali dalam sistem) kepada
konsumen dari database.

6. Database Router

Berguna untuk mengatur
segala aktifitas yang ada ke
dalam

Service Dasar Logika
( Base Logic Service )

7.

keluarmaupun
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Nama Service Main KeteranganNo
database (tiap database
mempunyai satu service
logika dasar)

Desain Komponen Prioritas Terbanyak
Setelah didapatkan beberapa fungsi dari main, maka

penulis melakukan desain dari fimgsi tersebut untuk dapat
menghasilkan service yang bersifat main. Service yang
penulis tawarkan untuk menjadi main adalah service router,
service database router, service generate template, service
base get data, service base update data, service base add
data, service base logic, service generate halaman cetak.

43.2

43.2.1 Class Diagram Service Router dan Database Router
Dengan banyaknya service dan modul yang

menggunakannya, maka dibutuhkan upaya untuk dapat
mengintegrasikanya. Di dalam SOA, integrasi ini dilakukan
dengan menggunakan service router. Sedang untuk integrasi
database menggunakan database router.

Dua service ini memiliki cache atau tempat penyimpanan
sendiri yang langsung terkoneksi tanpa perantara. Adapun class
diagram dari service mediator tersebut adalah sebagai berikut:

svc service router svc database router

+ get address_service 0
+ redirect_service_requestQ

+ get address_database 0
+ redirect_database_requestO

Gambar 4.6 class diagram dari service router dan database router

Dengan adanya mediator ini, maka fleksibilitas dan
kemudahan dalam memakai kembali service yang ada akan dapat
dilakukan.
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43.2.2 Class Diagram Service Base
Service ini bertugas untuk melakukan pemrosesan yang

berhubugan dengan database. Service ini pada dasamya tidak
memiliki database sendiri, akan tetapi, untuk dapat menunjang
query ke beberapa database yang berbeda, maka penulis
menambahkan cache berupa file xml guna menyimpan sementara
hasil result yang ada untuk diproses selanjutnya. Adapun class
diagram untuk service ini adalah :

svc base

+ get_data 0
+ add_data 0
+ update_data 0
+ save_to_cache 0

load__cache 0
+ logic_operation Q

Gambar 4. 7 class diagram dari service base

4.3.2.3 Class Diagram Service Generate Template
Penulis menyadari bahwa hampir tiap modul

membutuhkan kemampuuan untuk menampilkan form yang
dikehendaki, akan tetapi tugas akhir ini juga menitik beratkan
pada kemapuan untuk memakai kembali komponen yang sudah
pemah ada sebelumnya. Untuk dapat memakai ulang komponen
form, maka penulis membuat service khusus untuk dapat
menyimpan template sesuai hak akses dan kemudian merangkai
ulang sesuai dengan perintah dari pemakai service generate
template ini.

Dari pengamatan penulis, terdapat bagian dari form yang
dapat dipakai ulang, seperti :

• Data Grid
Adalah suatu bagian form yang memudahkan pengguna
untuk mengolah data. Bentuknya mirip suatu tabel, tapi
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memiliki kemampuan untuk melakukan penampilan,
pengeditan dan penambahan data pada level klien dan
dapat mengirimkan perubahan ke level server.

• Form Tampilan Ambil Data
Form ini digunakan untuk menampilkan data yang
diambil dari database.

Dan mungkin juga bagian template lain yang akan
dibutuhkan di masa mendatang.

Untuk menangani hal ini, penulis membuat service
generate template. Desain generate template adalah seperti berikut

svc_generate_tem p I ate

+ load_template_database 0
+ load_template_cache 0
+ simpan_template_cache 0
+ generate_template 0

Gambar 4. 8 class diagram dari generate template

4.3.2.4 Class Diagram Service Login
Service login ini berfungsi untuk melakukan validasi

antara username dan password yang dimasukkan dengan yang
ada di database. Jika proses validasi berhasil, maka service ini
akan menginvoke service generate template untuk menyimpan
data template hak akses ke dalam cache. Desain login adalah
seperti berikut :

svcjogin

+ get_use r_passvuo rd 0
+ validate_Jogin 0
+ do__loa d_tem pI ate_h ak_akses 0
+ tampiMnformasMogin 0

Gambar 4. 9 class diagram dari login
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4.3.2.S Desain Database Main
Adapun cdm main adalah sebagai berikut :

Database "MAIN"
Login

hak akses
id user <£i> I < M>

id hak akses <£i> N < M > VA15username
passwordnama_hak_akses

keterangan
TXT A7
TXT Identifier^ <pi>

ldentifier_1 <pi>

database routerjenis template

I ID_TABEL
NAMA_FISIK_DATABASE TXT
NAMA_FISIK_TABEL
KATEOORI_TABEL
PROFILINO_TABEL
ALAMAT_FISIK_TABEL TXT
DESKRIPSI TABEL

I

templateStorage TXT
id template < pi> N <M>
north
west
center
east
south

TXT
TXT TXT
TXT
TXT TXT
TXT
TXT

ldentifier_1 < pi >
sendee router

FORM REUSABLE ID SERVICE <£l> 1 <M >
NAMA_FISIK_SERVICE
KATEOORI_SERVICE
PROFIUNG_SERVICE
ALAMAT_FISIK_SERVICE
DESKRIPSIS SERVICE

TXTID_FORM_REUSABLE I
NAMA FORM TXTTXT

TXTPROFILING__FORM TXT
DESKRIPSI_FORM TXT
KODE FORM

TXT
TXTTXT

Identifier^ <pi >

Gambar 4.10 CDM dari MAIN

Penjelasannya adalah sebagai berikut :
Tabel 4. It Deskripsi tabel service router

No Nama Atribut Keterangan
1. Menyimpan

service di dalam table
ID SERVICE urutan

dan bersifat primary key
2. Menyimpan nama fisik

atau nama sebenamya
dari suatu service

NAMA FISIK SERVICE

3. KATEGORI SERVICE Menyimpan kategori dari
service
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No Nama Atribut Keterangan
4. PROFILING SERVICE Menyimpan profiling dari

service agar lebih mudah
ditemukan

5. ALAMAT FISIK SERVICE Menyimpan alamat fisik
dari srvice yang berguna

melakukanuntuk
redirecting request .

6. DESKRIPSI SERVICE Menyimpan deskripsi
dari service yang berguna
untuk mengetahui
kegunaan dari service
sehingga tidak perlu lagi
membuat service dengan
kemampuan yang sama

Tabel 4.12 Deskripsi tabel database router
No Nama Atribut Keterangan
1. ID TABEL Menyimpan

tabel di dalam table
dan bersifat primary

urutan

key
2. NAMA FISIK DATABASE Menyimpan nama fisik

atau nama sebenamya
dari suatu database

3. NAMA FISIK TABEL Menyimpan nama fisik
atau nama sebenamya
dari suatu table

4. KATEGORI TABEL Menyimpan kategori
dari table
Menyimpan profiling
dari tabel agar lebih
mudah ditemukan

5. PROFILING TABEL

6. ALAMAT FISIK TABEL Menyimpan alamat
fisik dari tabel yang
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Keterangan
berguna
melakukan redirecting
request.

Nama Atribut
untuk

Menyimpan deskripsi
dari tabel.

DESKRIPSI TABEL

Tabel 4.13 Deskripsi tabel login
KeteranganNama AtributNo
Menyimpan urutan
user di dalam database

1 . ID USER

Menyimpan nama user2. USERNAME
Menyimpan passwordPASSWORD3.

Tabel 4.14 Deskripsi tabel hak akses
KeteranganNama AtributNo
Menyimpan urutan hak
akses di dalam

ID HAK AKSES1 .

database
Menyimpan nama hak
akses

2. NAMA HAK AKSES

Menyimpan deskripsi
dari hak akses

3. KETERANGAN

Tabel 4.15 Deskripsi tabel template storage
KeteranganNo Nama Atribut
Menyimpan
template di
database

1. ID TEMPLATE urutan
dalam

Menyimpan template
pada halaman frame
atas

2. NORTH

Menyimpan template
pada halaman frame

3. WEST

kiri
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Nama Atribut KeteranganNo
Menyimpan template
pada halaman frame
tengah

CENTRE4.

Menyimpan template
pada halaman frame
kanan

EAST5.

Menyimpan template
pada halaman frame
bawah

6. SOUTH

Tabel 4.16 Deskripsi tabel form reusable
Nama Atribut KeteranganNo

Menyimpan
template di
database

ID FORM REUSABLE1. urutan
dalam

Menyimpan nama form2. NAMA FORM
Menyimpan profiling
form

3. PROFILING FORM

Menyimpan deskripsi
form

DESKRIPSI FORM4.

Menyimpan kode form5. KODE FORM

4.3.3 Desain Komponen IRNA dan IRJA
Bagian ini berisi laporan mengenai desain IRNA dan

IRJA :

4.3.3.1 Use Case Diagram
Pada dasamya Use Case diagram pada dokumen

“Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak SIRST Release 1”
tidaklah salah dalam segi desain. Namun, penulis merasa bahwa
desain use case tersebut dirasa kurang efisien karena terlalu
banyak fungsi-fungsi kecil dalam sistem yang dijadikan use case
tersendiri, sehingga gambamya menjadi terlihat tidak begitu jelas.
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Di samping itu, perubahan juga dilakukan pada generalisasi aktor
sebagai pengguna SIRST pada bagian Rawat Inap dan Rawat
Jalan. Perubahan desain ini tidak merubah kebutuhan fungsional
dari sistem, karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa
kebutuhan sistem daiam SIRST diasumsikan benar dan memenuhi
semua kebutuhan yang terdapat daiam rumah sakit. Selain
mengubah desain use case, perubahan yang dilakukan mengubah
deskripsi use case sesuai dengan desain use case yang baru dan
memberikaan penjelasan alur sistem dengan memperlihatkan pran
dari masing-masing service daiam IRNA dan IRJA yang terlah
diidentifikasi dan klasifikasikan.
433.1.1 Aktor-Aktor yang Terlibat

Aktor, yaitu entitas yang berinteraksi secara langsung
dengan sistem. Berikut ini adalah aktor-aktor yang terlibat daiam
aplikasi ini.

1. Pengguna SIRST, adalah aktor yang menggunakan
aplikasi ini dengan tujuan untuk mendapatkan informasi
maupun untuk melakukan transaksi.

2. Pegawai kesehatan merupakan pengguna SIRST yang
memiliki tugas daiam pelayanan kesehatan dan
berhubungan langsung dengan pasien dan data-data yang
terkait dengan pasien, seperti status medis dan rekam
medik pasien, namun hak dari pegawai kesehatan ini
hanya terbatas pada melihat status medis dan melihat
rekam medik pasien.

3. Perawat Poliklinik merupakan pegawai kesehatan yang
berhubungan dengan proses bisnis yang beijalan daiam
rumah sakit terkait dengan poliklinik atau rawat jalan.
Perawat poliklinik inilah yang mengatur antrian pasien
poliklinik, mengelola persediaan yang terdapat daiam
masing-masing poliklinik dan bertugas melakukan
penutupan praktek poliklinik serta membuat laporan yang
terkait dengan aktivitas di poliklinik seperti laporan
pasien dan laporan persediaan.

•• i

'‘Yv '

\
** •>
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4. Paramedis merupakan pegawai kesehatan yang bertugas
mengelola rekam medis pasien. Selain itu, juga
mengurusi surat-surat medis yang diperlukan oleh pasien.

5. Dokter adalah paramedis yang bertugas memberikan
pelayanan kepada pasien berupa pelayanan kesehatan
seperti memberikan tindakan medis dan menambahkan
status medis pasien. Dokter juga bertugas memberikan
resep yang terdapat dalam apotek rumah sakit. Apabila
obat yang akan dimasukkan menjadi resep tidak tersedia,
dokter juga dapat mengajukan usulan obat ke Apotek.

6. Perawat rawat inap merupakan paramedis yang bertugas
mengurusi segala hal yang berhubungan dengan aktivitas
di instalasi rawat inap, seperti keluar masuknya pasien ke
rumah sakit, memberikan catatan perawatan pada pasien,
dan mengelola persediaan pada instalasi rawat inap.
Selain itu, perawat rawat inap juga bertugas melakukan

obat pasien ke Apotek apabila pasien masihretur
memiliki sisa obat yang digunakan selama menginap di
rumah sakit dan meminta untuk dikembalikan. Di
samping itu, perawat rawat inap juga dapat membuat
laporan terkait dengan aktivitas di instalasi rawat inap.

Pegawai kesehatan adalah aktor generaliasi dari aktor
perawat IRJA dan aktor paramedis. Sedangkan paramedis sendiri
merupakan aktor generalisasi dari aktor perawat IRNA dan
dokter. Alasan dari bentuk generalisasi yang seperti ini
dikarenakan adanya kebutuhan fungsional dari aktor perawat
IRJA dan perawat IRNA yang memiliki kesamaan dengan aktor
dokter, yaitu melihat rekam medik dan status medis pasien.
Sedangkan untuk perawat IRNA dan IRJA sendiri tidak terdapat
kebutuhan fungsional yang sama antar keduanya saja, melainkan
kesamaan kebutuhan fungsional tersebut didapat dari kebutuhan
fungsional antara perawat IRNA dengan dokter. Oleh karena itu,
aktor generalasi perawat pada use case SIRST yang sebelumnya
dihapus diganti dengan aktor generalisasi pegawai kesehatan dan

II111K PERFUS
ITS I

•-
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aktor generalisai paramedis. Pada gambar 4.11 berikut
generalisasi aktor aplikasi rawat inap dan aktor aplikasi rawat
jalan dapat dilihat lebih jelas.

pengguna SIRST

pega^ai
tesehatan

parapet IRJA paramedis

perawat IRNA doMer

Gambar 4. II Generalisasi Aktor Aplikasi Rawat Inap

4.3.3.1.2 Use Case Sistem
Use Case sistem menggambarkan secara keseluruhan

sistem. Seperti yang dijelaskan pada bagian aktor-aktor yang
terlibat, telah terjadi perubahan pada desain use case sesuai
dengan kebutuhan masing-masing pengguna yang terlibat dalam
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SIRST bagian IRNA dan IRJA. Dalam use case sistem tersebut
terdapat use case dengan level overview yaitu Fungsionalitas
pegawai kesehatan, fungsionalitas perawat IRJA, fungsionalitas
paramedis, fungsionalitas dokter dan fungsionalitas perawat
IRNA.

Fungsionalitas pegawai kesehatan berisi use case diagram
yang menggambarkan aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh
pegawai kesehatan. Fungsionalitas perawat IRJA berisi use case
diagram yang menggambarkan aktifitas-aktifitas yang dilakukan
oleh perawat IRJA. Fungsionalitas paramedis berisi use case
diagram yang menggambarkan aktifitas-aktifitas yang dilakukan
oleh paramedis. Fungsionalitas dokter berisi use case diagram
yang menggambarkan aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh
dokter, sedangkan fungsionalitas perawat IRNA berisi use case
diagram yang menggambarkan aktifitas-aktifitas yang dilakukan
oleh perawat IRNA. Adapun gambar use case secara umum dari
SIRST yang barn adalah sebagai berikut. Untuk masing-masing
fungsionalitas, gambar detailnya dapat dilihat dalam dokumen
“Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak PP11-SIRST Release
2”, sedangkan gambaran umumnya dapat dilihat di lampiran G.

433.13 Deskripsi Use Case
Dari tahap identifikasi komponen berupa service-service

apa saja yang diperlukan, didapatkan deskripsi use case yang
baru. Deskripsi use case ini memberikan informasi mengenai
bagaimana service-service yang telah diidentifikasi tersebut akan
bekeija. Gambaran ini dijelaskan pada bagian aliran {flow ) sistem,
baik yang berupa normal flow, subflow, maupun
alternate/exceptional flow. Adapun beberapa contoh deskripsi use
case pada bagian IRJA adalah sebagai berikut.
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ID : UC.IRJA.01 Importance
level : High

Use case Type : Detail, esential

Use Case name : Melihat jadwal
praktek
Primary actor : Perawat Irja
Stakeholders and interest :
Perawat Iija - ingin melihat jadwal praktek dokter dan melakukan
aktifitas menutup praktek poliklinik
Brief description : Use case ini menggambarkan bagaimana perawat
Irja dapat Melihat jadwal praktek dokter poliklinik dan menutup
praktek poliklinik
Trigger : praktek poliklinik memasuki jam tutup praktek.
Type : Ekstemal

Relationships :
Association : master jadwal
Include : -
Extend : -
Generalization : -
Normal flow of events :

1. Aktor memilih menu jadwal dokter
2. Sistem menjalankan service router untuk mencari

letak/lokasi service ambil_jadwal_praktek
3. sistem mendapatkan service ambiljadwal_praktek

yang berisi query untuk mendapatkan jadwal praktek
poliklinik.

4. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke
service databaserowter untuk mencari lokasi database
dan tabel yang akan diakses

5. sistem menjalankan service dasar get data yang
menjalankan query ambil jadwal yang diperoleh dari
service ambil_jadwal_praktek.

6. sistem menjalankan service dasar logic yang
menyimpan hasil berupa jadwal praktek poliklinik

7. sistem mengembalikan hasil service dasar get data ke
service ambiljadwal_praktek.

8. sistem menampilkan Jadwal praktek dokter
9. Aktor melihat jadwal dokter
10. Apabila aktor ingin menutup praktek poliklinik, maka

akan dijalankan subflow S-l ; Menutup Praktek

i

•%
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Poliklinik

Subflows :
S-l : Menutup Praktek Poliklinik

1. Aktor memilih tombol Tutup Praktek
2. Sistem menjalankan service router untuk mencari

letak/lokasi service tampilformjadwaljpraktekbuka
mendapatkan

tampilJormjadwaljraktek buka yang berisi parameter
yang parsing untuk menampilkan form jadwal praktek dengan
status buka.

4. Sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
generate template yang menyimpan template untuk tampilan
form jadwal praktek dengan status buka, kemudian kembali
ke service router

5. Sistem menjalankan service router untuk mencari
letak/lokasi service ambiljadwal_praktek buka.

6. Sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke
service database router untuk mencari lokasi database
dan tabel yang akan diakses.

7. Sistem menjalankan service dasar logic yang mengatur
aktifitas pengambilan data jadwal. Karena jadwal praktik
poliklinik sudah ada, maka langsung dikembalikan ke
service ambil_jadwal_praktek_buka.

8. Sistem menampilkan jam praktek poliklinik yang sedang
buka.

9. Aktor memilih jam praktek poliklinik yang ingin ditutup
10. Aktor menekan tombol Tutup
11. Sistem menjalankan service router untuk mencari

letak/lokasi service ubah_status_praktek
12. Sistem mendapatkan service ubah statusjraktek yang

berisi query untuk mengubah status praktek poliklinik.
13. Sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke

service database router untuk mencari lokasi database
dan tabel yang akan diakses

14. Sistem menjalankan service dasar logic yang mengatur
aktifitas pengubahan status praktek.

15. Sistem menjalankan service dasar update data yang
menjalankan query mengubah status

3. Sistem service

k yang
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diperoleh dari service ubah_status_praktek.
16. Sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan

hasil berupa perubahan status praktek poliklinik,
kemudian melakukan compentation dengan menjalankan
service ubah status praktek pada database layanan
konsumen.

17. Sistem menjalankan service dasar update data yang
menjalankan query mengubah status praktek yang
diperoleh dari service ubah status praktek.

18. Sistem mengembalikan hasil service dasar update data
ke service ubah status_praktek.

19. Sistem mengubah status poliklinik menjadi tutup.
Alternate/exceptional flows :

ID: UC.IRJA.02 Importance
level :

Use Case name : Mengelola
Antrian Pasien Poliklinik

Use case Type : Detail, essentialPrimary actor : Perawat IRJA

Stakeholders and interest :
Perawat IRJA - ingin menampilkan antrian pasien semua poliklinik,
mengubah status antrian pasien, mencari pasien, menambahkan data
pasien, melihat rekam medik pasien, melihat status medis pasien serta
menampilkan pasien berdasar filter tertentu

Pasien - melakukan antrian untuk mendapatkan pelayanan berupa
pemeriksaan dari dokter di poliklinik yang dituju
Brief description : Use case ini menggambarkan bagaimana cara
menampilkan antrian pasien, mengubah status antrian pasien,
melakukan pencarian pasien dan menampilkan pasien berdasar filter
tertentu, menambahkan data pasien, melihat rekam medik pasien,
melihat status medis pasien.
Trigger : Perawat IRJA perlu mengelola antrian pasien poliklinik setiap
kali poliklinik buka
Type : Ekstemal
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Relationships :
Association : master jadwal
Include : -
Extend : melihat rekam medik, melihat status medis
Generalization : -
Normal flow of events :

1. Aktor memilih menu Daftar Pasien
2. Sistem menjalankan service router untuk mencari

letak/lokasi service ambil_antrianjpasien_poliklinik
3. sistem mendapatkan

ambil antrianj>asien_poliklinik yang berisi query untuk
mendapatkan daftar antrian pasien di poliklinik

4. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
database router untuk mencari lokasi database dan tabel

service

yang akan diakses
5. sistem menjalankan service dasar get data yang

menjalankan query ambil antrian pasien yang diperoleh
dari service ambil_antrian_pasien_poliklinik.

6. sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan
hasil berupa daftar antrian pasien poliklinik.

7. sistem mengembalikan hasil service dasar get data ke
service ambil_antrian_pasien_poliklinik.

8. Sistem menampilkan antrian pasien untuk semua poliklinik
9. Aktor melakukan pemanggilan pasien sesuai nomor

antriannya
10. Aktor mengubah status antrian pasien ketika pasien sudah

dipanggil
11. Sistem menjalankan service router untuk mencari

letak/lokasi service ubah status antrian_pasien
12. sistem mendapatkan service ubah antrianjpasien yang

berisi query untuk mengubah status antrian pasien
13. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service

database router untuk mencari lokasi database dan tabel
yang akan diakses

14. sistem menjalankan service dasar update data yang
menjalankan query mengubah status antrian pasien yang
diperoleh dari service ubah status antrian_pasien.

15. sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan
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hasil berupa perubahan status antrian pasien poliklinik.
16. sistem mengembalikan hasil service dasar update data ke

service ubah status antrian_pasien.
17. sistem mengubah status antrian pasien menjadi proses.
18. a. Jika Aktor melakukan pencarian pasien maka akan

dijalankan Subflow S-l : Melakukan Pencarian Pasien
b. Jika Aktor menampilkan pasien dengan filter tertentu

maka akan dijalankan Subflow S-2 : Menampilkan
Pasien Berdasar Filter Tertentu

c. Jika Aktor menampilkan rekam medik pasien, maka
akan dijalankan Subflow S-3 : Menampilkan Rekam
Medik Pasien

d. Jika Aktor menampilkan status medis pasien, maka akan
dijalankan Subflow S-4 : Menampilkan Status Medis
Pasien

e. Jika Aktior menambah data pasien, maka dijalankan
Subflow S-5 ; Menambah Data Klinis Pasien

Subflows :
S-l : Melakukan Pencarian Pasien

1. Aktor memasukan kunci pencarian pasien
2. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi

service ambil_data_pencarian_pasien
3. sistem mendapatkan service ambil data_pencarian_pasien yang

berisi query untuk mendapatkan data pasien yang dicari.
4. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service

databaserouter untuk mencari lokasi database dan tabel yang
akan diakses

5. sistem menjalankan service dasar get data yang menjalankan
query ambil data pencarian pasien yang diperoleh dari service
ambil_dataj)encarian_pasien.

6. sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan hasil
berupa data pasien sesuai dengan kata kunci pencarian.

7. sistem mengembalikan hasil service dasar get data ke service
ambildatapencarianj>asien.

8. Sistem menampilkan hasil pencarian sesuai dengan kunci
pencarian yang dimasukkan

S-2: Menampilkan Pasien Berdasar Filter Tertentu
7. Aktor memilih filter yang diinginkan dari quantumgrid
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2. Sistem menampilkan pasien berdasar filter yang dipilih Aktor

S-3: Menampilkan Rekam Medik Pasien
1. Sistem menjalankan Use Case Melihat Rekam Medik

(UC.IRJA.03)

S-4 : Menampilkan Status Medis Pasien
1. Sistem menjalankan Use Case Melihat Status Medis (UC.IRJA.04)

S-5: Menambah Data Klinis Pasien
1. Aktor memilih pasien yang ingin ditambah data klinisnya
2. Aktor memilih tombol Tambah Data Umum atau melakukan

double klik pada pasien yang ingin ditambah data umumnya.
3. Sistem menjalankan service router untuk menentukan letak/lokasi

service tampilJorm tambahdataklinis.
4. sistem mendapatkan service tampilJorm tambah data klinis

yang berisi parameter yang parsingkan untuk menampilkan form
tambah data klinis pasien.

5. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
generate template yang menyimpan template untuk tampilan form
tambah data klinis pasien

6. Sistem menampilkan form tambah data klinis pasien
7. Aktor mengisi data umum pemeriksaan pasien.
8. Aktor memilih tombol simpan untuk menyimpan data umum

pemeriksaan pasien.
9. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi

service tambah data_klinis_pasien
10. sistem mendapatkan service data_klinis_pasien yang berisi query

untuk menambah data klinis pasien yang telah dimasukkan
11. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service

database router untuk mencari lokasi database dan tabel yang
akan diakses

12. sistem menjalankan service dasar add data yang menjalankan
query memasukkan data klinis yang diperoleh dari service
tambah data_klinis_pasien.

13. sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan hasil
proses tambah data.

14. sistem mengembalikan hasil service dasar add data ke service
tambah data klinispasien dan kembali ke service router .
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15. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi
service tampil_pesan sukses tambah data klinis

16. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
generate template yang menyimpan template untuk tampilan
pesan

17. Sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan dan
kembali ke halaman antrian pasien

ingin membatalkan menyimpan data umum
pemeriksaan pasien dengan menekan tombol batal.

18. Jika Aktor

Alternate/exceptional flows :
S-1.2.a Apabila data pencarian yang dimasukkan tidak ditemukan,

Sistem menjalankan service router
letak/lokasi service tampil_pesan_pasien tidak ada. sistem
menjalankan service tersebut dan menuju ke service
generate template yang menyimpan template untuk
tampilan pesan . Sistem menampilkan pesan “Pasien Tidak
Ditemukan”

untuk mencari

untuk mencariSistem menjalankan service router
letak/lokasi service tampil_pesan_gagal tersimpan. sistem
menjalankan service tersebut dan menuju ke service
generate template yang menyimpan template untuk
tampilan pesan. Sistem menampilkan pesan bahwa data
gagal tersimpan dan kembali ke halaman form tambah data

S-5.6.a

pasien
Sistem menjalankan service router
letak/lokasi service tampil_pesanJieldkosong. sistem
menjalankan service tersebut dan menuju ke service
generate template yang menyimpan template untuk
tampilan pesan.Sistem menampilkan pesan bahwa ada field
yang belum diisi dan kembali ke halaman form tambah
data pasien

untuk mencariS-5.6.b

Sedangkan contoh deskripsi use case pada bagian IRNA adalah
sebagai berikut.
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ID : UC.IRNA.04 Importance
level :

Use Case name : Mengelola
kamar dan pasien

Use case Type : Detail esentialPrimary actor : Perawat IRNA

Stakeholders and interest :
Perawat IRNA- ingin melihat daftar kamar dan pasien IRNA, ingin
melakukan masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, pindah kamar, dan
menutup tagihan IRNA
Pasien - ingin melakukan transaksi masuk rumah sakit, pindah kamar,
keluar rumah sakit ataupun menutup tagihan rawat inap.
Brief description : Use case ini digunakan untuk menggambarkan
bagaimana melihat daftar kamar dan pasien IRNA, melakukan masuk
rumah sakit, keluar rumah sakit, pindah kamar, dan menutup tagihan
IRNA
Trigger :

Perawat IRNA akan melakukan MRS
Perawat IRNA akan melakukan pindah kamar
Perawat IRNA akan melakukan KRS
Perawat IRNA akan menutup tagihan IRNA

Type : Ekstemal
Relationships :

Association : Perawat IRNA
Include : -
Extend : -
Generalization : -

Normal flow of events :
1. Aktor memilih tombol Kamar pada menu Utama
2. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi

service ambil kamar_pasien ima
3. sistem mendapatkan service ambil kamar_pasien ima yang

berisi query untuk mendapatkan daftar kamar dan pasien yang
menempatinya.

4. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
database router untuk mencari lokasi database dan tabel yang
akan diakses

5. sistem menjalankan service dasar get data yang menjalankan
query ambil daftar pasien ima yang diperoleh dari service



82

ambilkamarpasienima.
6. sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan hasil

berupa daftar kamar dan pasiennya.
7. sistem mengembalikan hasil service dasar get data ke service

ambil kamar_pasien_ima.
8. Sistem menampilkan daftar kamar pasien dan yang

menempatinya
9. a. Jika Aktor akan melakukan MRS, maka dijalankan subflow

S-l : Masuk Rumah Sakit
b. Jika perawat IRNA akan melakukan KRS, maka dijalankan

subflow S-2:Keluar Rumah Sakit
c. Jika perawat IRNA akan melakukan pindah kamar, maka

dijalankan subflow S-3: pindah kamar
d Jika perawat IRNA akan melakukan tutup tagihan IRNA,

maka djalankan subflow S-4: tutup Tagihan IRNA
Subflows :
S-l : Masuk Rumah Sakit

1. Aktor memilih salah satu kamar sesuai keinginan pasien
2. Aktor menekan tombol MRS
3. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi

service tampil
^/ormkedatangan j>asien.

4. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
generate template yang menyimpan template untuk tampilan form
kedatangan pasien ima dan kembali ke service router .

5. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi
service ambil_kedatangan_pasien_ima

6. sistem mendapatkan service tersebut yang berisi query untuk
mendapatkan daftar pasien ima yang datang

7. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
databaserow/er untuk mencari lokasi database dan tabel yang
akan diakses

8. sistem menjalankan service dasar get data yang menjalankan
query diperoleh .

9. sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan hasil
query

10. sistem mengembalikan hasil service dasar get data ke service
ambil kedatangan_pasien ima

11. Sistem menampilkan form kedatangan pasien.
12. Aktor memilih salah satu pasien dalam daftar kedatangan pasien
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13. Aktor menekan tombol OK. Jika Perawat menekan tombol Batal
untuk mengakhiri proses MRS jika pasien belum terdaftar di LK.

14. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi
service tampilJorw mrs.

15. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
generate template yang menyimpan template untuk tampilan form
masuk rumash sakit dan kembali ke service router .

16. Sistem akan mengisi field Nama, IdRM, Tanggal dan Jam mulai
perawatan pada form MRS

17. Aktor menekan tombol tombol Simpan.
18. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi

service tambahmrs.
19. sistem mendapatkan service tersebut yang berisi query untuk

memasukkan data mrs pasien
20. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service

databaserowter untuk mencari lokasi database dan tabel yang
akan diakses

21. sistem menjalankan service dasar add data yang menjalankan
query diperoleh .

22. sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan hasil
query

23. sistem mengembalikan hasil service dasar add data ke service
tambahmrs

24. Sistem menyimpan data MRS dan kembali ke halaman kamar dan
pasien serta menampilkan data pasien masuk dalam daftar kamar
dan penghuninya.

S-2 : Keluar Rumah Sakit
1. Aktor memilih salah satu pasien dengan status lunas
2. Aktor kemudian menekan tombol KRS.
3. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi

service tampilJ'orm daftarsurat.
4. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service

generate template yang menyimpan template untuk tampilan
form daftar surat medis pasien dan kembali ke service router .

5. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi
service ambil surat medis

6. sistem mendapatkan service tersebut yang berisi query untuk
mendapatkan surat medis pasien
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7. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
database router untuk mencari lokasi database dan tabel yang
akan diakses

8. sistem menjalankan service dasar get data yang menjalankan
query diperoleh .

9. sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan hasil
query

10. sistem mengembalikan hasil service dasar get data ke service
ambil surat medis

11. Sistem akan menampilkan daftar surat medis untuk yang
memastikan bahwa pasien telah diizinkan pulang

12. Jika surat medis lengkap, perawat dapat melanjutkan proses KRS
dengan menekan tombol OK.

13. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi
service ubah kamar_pasien ima.

14. sistem mendapatkan service tersebut yang berisi query untuk
mengubah kamar dan pasien yang menempatinya

15. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
database router untuk mencari lokasi database dan tabel yang
akan diakses

16. sistem menjalankan service dasar update data yang menjalankan
query diperoleh

17. sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan hasil
query

18. sistem mengembalikan hasil service dasar get data ke service
ubah_kamar_pasien ima

19. Sistem melakukan proses keluar rumah sakit pasien dengan
menghapus data pasien dalam daftar kamar dan penghuniya.

S-3: Pindah Kamar
1. Aktor memilih salah satu pasien yang menghendaki pindah

kamar
2. Aktor kemudian menekan tombol pindah kamar.
3. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi

service tampil_/brm_pindah kamar.
4. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service

generate template yang menyimpan template untuk tampilan
form pindah kamar

5. Sistem menampilkan form pindah kamar
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6. Aktor mengisi form pindah kamar lalu memilih kamar barn pada
ComboBox Kamar dan menentukan tanggal serta Jam pindah
akan dilakukan.

7. Aktor menekan tombol Simpan.
8. Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi

service ubah kamar_pasien ima.
9. sistem mendapatkan service tersebut yang berisi query untuk

mengubah kamar dan pasien yang menempatinya
10. sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service

database router untuk mencari lokasi database dan tabel yang
akan diakses

11. sistem menjalankan service dasar update data yang menjalankan
query diperoleh .

12. sistem menjalankan service dasar logic yang menyimpan hasil
query

13. sistem mengembalikan hasil service dasar update data ke service
ubah kamar_pasien_ima

14. Sistem melakukan proses pindah kamar pasien dan menutup form
pindah kamar serta menampilkan data pindah kamar ke dalam
daftar kamar dan pasiennya.

S-4:Tutup Tagihan IRNA
1. Aktor memilih pasien yang telah dinyatakan selesai perawatan

oleh dokter.
2. Aktor kemudian menekan tombol Tutup Tagihan
3. Sistem melakukan proses tutup tagihan pasien IRNA

Alternate/exceptional flows :
S-1.2.a Apabila Aktor belum memilih kamar, maka

menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi service
tampilpesanpilihkamar. sistem menjalankan service
tersebut dan menuju ke service generate template yang
menyimpan template untuk tampilan pesan . Sistem
menampilkan pesan peringatan “Anda belum memilih kamar"
dan kembali ke halaman kamar dan pasiennya

S-1.2.b. Apabila Aktor memilih kamar yang sudah ditempati, maka
Sistem menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi

tampiljesan kamar tidak kosong.
menjalankan service tersebut dan menuju ke service generate
template yang menyimpan template untuk tampilan pesan .

Sistem

sistemservice
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Sistem akan menampilkan pesan peringatan “Kamar telah
ditempati pasien"

S-2.2.a. Apabila pasien yang dipilih Aktor belum lunas, maka Sistem
menjalankan service router untuk mencari letak/lokasi service
tampil_pesan_pasien belum lunas. sistem menjalankan
service tersebut dan menuju ke service generate template yang
menyimpan template untuk tampilan pesan . Sistem akan
menampilkan pesan peringatan “Pasien belum lunas”.

S-3.2.a. Apabila Aktor belum memilih pasien yang akan pindah kamar,
maka Sistem menjalankan service router untuk mencari
letak/lokasi service tampil_pesanj5ilih_pasien. sistem
menjalankan service tersebut dan menuju ke service generate
template yang menyimpan template untuk tampilan pesan .
Sistem akan menampilkan pesan peringatan “Anda belum
memilih pasien”

S-3.6.a. Apabila kamar yang dipilih sudah ditempati oleh pasien lain,
maka Sistem menjalankan service router untuk mencari
letak/lokasi
sistem menjalankan service tersebut dan menuju ke service
generate template yang menyimpan template untuk tampilan
pesan . Sistem akan menampilkan pesan peringatan “Kamar
telah ditempati pasien”

tampil_pesan kamar tidak kosong.service

Dari beberapa contoh deskripsi di atas, terlihat bahwa sistem
menjalankan fungsi sesuai dengan service-service yang telah
diidentifikasi. Deskripsi use case yang lengkap dari IRNA dan
IRJA dapat dilihat pada dokumen ’’Spesifikasi Kebutuhan
Perangkat Lunak PP11-SIRST Release 2”.

4.33.2 Activity Diagram
Activity diagram digunakan untuk menggambarkan

bagaimana alur dari aktifitas untuk masing-masing use case yang
sudah dibuat. Diagram aktifitas ini dapat dilihat dalam dokumen
“Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak PP21-SIRST Release
2”. Adapun beberapa contoh diagram aktifitas di IRJA dan IRNA
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adalah sebagai berikut. Activity diagram yang dibuat adalah
sebagai berikut:

Perawat Irja

V
memffih menu jadwal dokter

V
melhat jadwal dokter )

<§>
Gambar 4.12 Activity Diagram perawat IRJA melihat jadwal praktek

perawat IRNA

T
(" memih obat yang akan direturj)

^mengakses form retur obat

%
mengisi jumlah obat yang diretur

V
menekan tombol retur

Gambar 4. 13 Activity Diagram perawat IRNA melakukan retur obat pasien
ke Apotek
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Pegawai Kssehatan

T
merritr pasien yang ingin
cHhat rekammedknya

v -menekan torrboi
rekammedik

V

'metratretam
medic pasien

V
menekan torrbol buka

V
metrat buku rekam

medic pasien

V

(:merr*r rekammedic yang
ingiidilftat

tidak tutup

liat detal resep
tutup rekammedic

men#h resep yang
ingin cffihat detainya

menekan tontoi
TutupV

menekan torrboldetail
resep >

v

)meShat detai

selesai
V

meneten torrbol
selesai

Gambar 4.14 Activity Diagram pegawai kesehatan melihat rekam
medik pasien
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4.3.33 Sequence Diagram
Sequence diagram yang didefinisikan di bawah ini

merupakan skenario jalannya sistem. Dalam diagram tersebut,
service-service yang terlibat akan terlihat dengan jelas gambaran
alur dan penggunaannya. Penggambaran sequence diagram secara
lengkap dapat dilihat pada dokumen “Deskripsi Perancangan
Perangkat Lunak PP21-SIRST Release 2”. Adapun contoh
sequence diagram dapat dilihat pada lampiran H.

4.33.4 Class Diagram
Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk

menggambarkan method ataupun kelas untuk program yang akan
dibuat. Hasil class diagram dapat dilihat pada dokumen
“Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak PP21-SIRST Release
2”. Class diagram yang dibuat agak berbeda dengan class
diagram yang dibuat dalam desain berorientasi objek pada
umumnya. Hal ini dikarenakan class diagram hanya memuat
service-service dan tidak semua objek yang nantinya ada sebagai
entitas tabel dalam database tidak semuanya ditampilkan. Di
samping itu, desain class diagram ini hanya memiliki sebuah
hubungan antar class yaitu asosiasi uses. Hal ini dikarenakan
sifatnya yang loose coupling sehingga tidak diijinkan adanya
hubungan atau asosiasi yang menyebabkan sebuah service
menjadi bergantung pada service lain dan tidak dapat berdiri
sendiri. Dengan demikian, desain class diagram untuk sistem
SIRST-SOA bagian IRNA dan IRJA adalah berbeda dengan
model database-nydi. Gambar class diagram IRNA dan IRJA
dapat dilihat pada lampiran I.

Pada dasamya kebanyakan service di IRNA dan IRJA
adalah sama, namun di sini gambar class diagram yang
menggambarkan service-service tersebut dipisah. Hal ini
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dikarenakan agar lebih mudah membedakan service apa saja yang
dimiliki oleh keduanya.

43.3.5 Desain Database
Berdasarkan desain aplikasi yang telah dijabarkan di atas,

dilakukan perancangan database yang akan digunakan sebagai
tempat penyimpanan data oleh aplikasi. Model diagram yang
dipakai untuk perancangan database adalah Conceptual Data
Model(CDM), dengan menggunakan Power Designer 12. Desain
database 1RNA dan IRJA juga dipisah mengingat dengan
menggunakan arsitektur SOA, maka database memiliki hubungan
yang terpisah dengan service-service sehingga tidak menjadi
suatu halangan. Di samping itu, hal ini akan mempermudah
pengembangan sistem apabila teijadi pengubahan database pada
bagian IRNA maupun IRJA sehingga tidak akan mempengaruhi
sistem secara keseiuruhan dan tidak perlu melakukan perubahan
terhadap database sistem lain. Untuk lebih jelas tentang ERD
IRNA dan IRJA, dapat dilihat dalam dokumen “Deskripsi
Perancangan Perangkat Lunak PP21-SIRST Release 2”. Gambar
CDM IRNA dan IRJA dapat dilihat pada lampiran J.

433.6 Desain Antarmuka
Desain perancangan antarmuka aplikasi ini dibedakan

menjadi dua bagian, yaitu bagian form masukan dan form
keluaran. Form masukan merupakan form yang digunakan untuk
menambah, ataupun mengubah data. Sedangkan form keluaran
merupakan form yang digunakan untuk menampilkan data ke
pengguna. Adapun contoh form masukan untuk IRNA dan IRJA
adalah form mengajukan retur barang ke pengadaan. Berikut ini
adalah tampilan dari form retur barang ke pengadaan.



91

mPop Up Retur Barang

List Permintaan Retur
STATUS_BARANG »ID.BARANG NAMABARANG » JUMLAH BARANG T

Form Retur

Id Faktur

Nama Barang

Jumlah Barang

Hapus HapusSemuaDaftar

o A)ukan x Batai

Gambar 4. 15 Tampilan Form Retur Barang ke Pengadaan
Sedangkan yang termasuk dalam form keluaran IRNA dan IRJA
diantaranya adalah halaman utama IRJA dan halaman utama
IRNA. Berikut ini adalah tampilan dari masing-masing^br/w.

M
Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu

Rawat Inap
CSn

MENU

-J

r
I f L»pwan

f LogOB

Gambar 4. 16 Halaman Utama IRNA
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Gambar 4.17 Halaman Utama IRJA
Tampilan aplikasi dibuat dengan tampilan aplikasi

berbasis web. Dan form masukan ditampilkan sebagai pop up
menu. Kriteria dari deasin antarmuka dapat dilihat secara detail
dalam dokumen “Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak PP11-
SIRST Release 2”, sedangkan untuk deskripsi masing-masing
form masukan maupun keluaran, dapat dilihat dalam dokumen
“Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak PP21-SIRST Release
2”.

Uji Desain Sistem
Tahapan ini dilakukan untuk menguji desain yang telah dibuat
apakah sudah sesuai dan memenuhi semua kebutuhan sistem yang
sudah ada. Uji desain ini dilakukan dengan membuat matriks
kerunutan antara kebutuhan sistem dengan desain sistem yang
dibuat. Adapun matriks kerunutan tersebut dapat dilihat dalam
lampiran K. Hasil dari uji desain sistem adalah bahwa desain
sistem memenuhi semua kebutuhan sistem.

4.4



BAB V
PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari restrukturisasi sistem
informasi rumash sakit terpadu yang telah dibuat beserta saran
untuk pengembangan sistem ke depan.

5.1 Simpulan
Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diperoleh

kesimpulan sebagaimana berikut ini :
1. Dari hasil review dokumen SKPL SIRST Release 1,

diketahui beberapa hal berikut ini :
• Terdapat beberapa use case bagian IRNA dan IRJA

yang tidak memiliki kebutuhan fungsional.
• Terdapat beberapa fungsi dalam subbab “fungsi-fungsi

perangkat lunak” yang tidak tercantum dalam subbab
“karakteristik dan klasifikasi pengguna”.

• Pada subbab “karakteristik dan klasifikasi pengguna”,
penyusun tidak mencantumkan karakteristik dan
klasifikasi secara mendalam namun hanya terbatas pada
penyebutan hak akses masing-masing pengguna.

• Dalam subbab
pengguna”, terdapat pengguna paramedis dan perawat.

• Penggambaran antarmuka pengguna dilakukan dengan
menampilkan daftar form apa saja yang akan diakses
oleh masing-masing pengguna.

• Pada bagian fitur sistem, nama fitur dirasa kurang
menjual. Selain itu, fitur yang ada dirasa terlalu besar
untuk ukuran suatu fitur.

“karakteristik dan klasifikasi

• Gambar use case SIRST dirasa terlalu luas sehingga
terlihat membingungkan.

• Untuk deskripsi use case terdapat beberapa deskripsi
use case yang sama antara rawat jalan dengan rawat
inap.

93
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2. Dari hasil review dokumen SKPL SIRST Release 1,
diketahui beberapa hal berikut ini :
• Desain database untuk IRJA dan IRNA digabung

dengan bagian lain SIRST, yaitu Apotek, Pengadaan,
Kasir, dan Layanan Konsumen.

• Terdapat 54 buah tabel general, dan delapan buah tabel
khusus IRNA.

• Beberapa Activity diagram ada yang tidak sesuai
dengan deskripsi use case.

• Clas diagram IRNA dan IRJA dipisah menjadi tiga
class diagram, yaitu class diagram dokter, perawat
IRNA dan perawat IRJA.

• Sequence diagram pada bagian IRNA dan IRJA dapat
dikatakan masih belum tepat karena tidak mengikuti
syarat-syarat pembuatan Sequence diagram.

• Untuk deskripsi rinci tabel ada beberapa tabel yang
deskripsinya tidak sama dengan nama tabelnya.

• Untuk deskripsi proses rinci dapat dikatakan sudah baik
detail dalam menjabarkan detail dari antarmuka IRNA
dan IRJA.

3. Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi service pada bagian
IRJA, diperoleh kategori service sebagai berikut, yaitu
layanan pengelolaan jadwal, layanan pengelolaan pasien,
layanan pengelolaan antrian pasien iija, layanan
pengelolaan status medis, layanan pengelolaan rekam
medis, layanan pengelolaan resep dan obat, layanan
pengelolaan surat medik pasien, layanan pengelolaan biaya
layanan pasien iija, layanan pengelolaan persediaan rawat
jalan, dan layanan pengelolaan laporan rawat jalan.

4. Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi service pada bagian
IRNA, diperoleh kategori service sebagai berikut, yaitu
layanan pengelolaan daftar pasien ima, layanan pengelolaan
kamar inap, layanan pengelolaan status medis, layanan
pengelolaan rekam medis, layanan pengelolaan resep dan
obat, layanan pengelolaan surat medik pasien, layanan
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pengelolaan biaya layanan pasien ima, layanan pengelolaan
persediaan rawat inap, layanan pengelolaan laporan rawat
inap.

5. Terdapat beberapa kategori layanan yang digunakan
bersama antara IRNA dan IRJA, yaitu layanan pengelolaan
status medis, layanan pengelolaan rekam medik, layanan
pengelolaan resep dan obat, layanan pengelolaan surat
medis.

6. Pada tahap pemrioritasan komponen-komponen tersebut,
diperoleh sebuah komponen barn yang disebut dengan
komponen main, dimana main merupakan kumpulan dan
service yang memiliki prioritas tertinggi yang paling
banyak digunakan oleh semua komponen dalam SIRST.

7. Arsitektur yang digunakan adalah three-tier ke atas, dimana
memisahkan sisi client dengan server. Server sendiri
dipisah menjadi server database dengan server service.
Server service berbeda untuk masing-masing jenis service.

8. Pada tahapan desain Use Case, teijadi perubahan desain
Use Case dari segi generalisasi aktor dan juga dari segi Use
Case sistem. Terdapat aktor barn yaitu pegawai kesehatan
sebagai aktor generalisasi dokter, perawat irja dan perawat
ima. Sedangkan aktor generalisasi perawat pada desain Use
Case SIRST dihilangkan.

9. Deskripsi Use Case menggambarkan bagaimana sistem
menjalankan service-service yang telah diidentifikasi.

10. Activity diagram mengalami perubahan desain dimana
disesuaikan dengan Use Case diagram yang barn.

11. Class Diagram IRJA dan IRNA memiliki beberapa class
yang berisi service-service. Jumlah class yang dimiliki
IRJA ada 30 buah dan IRNA sebanyak 38 buah.

12. Untuk sequence diagram, teijadi perubahan dalam
desainnya, dimana bukan fungsi atau procedure yang
digambarkan, melainkan service-service yang terdapat di
dalam class diagram yang telah dibuat sebelumnya.
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13. Desain database tidak mengalami perubahan berarti, hanya
ditambah sebuah tabel yaitu tabel jenis surat yang berisi
jenis surat medis.

14. Uji desain dilakukan dengan membuat matrik kerunutan.
Hasil uji desain ini adalah semua kebutuhan yang terdapat
dalam S1RST untuk IRNA dan IRJA adalah terpenuhi.

15. Sekuritas yang ada pada aplikasi S1RST-SOA ini hanya
pada login saja. Hal ini kurang aman untuk dijadikan
aplikasi enterprise.

16. Untuk menjalankan suatu fungsi service, maka setiap
pemanggilan hams melalui service router, sedangkan
pemrosesan database hams melalui router database.
Penulis memperkirakan bahwa eksekusi terhadap suatu
fungsi di dalam service atau database akan membutuhkan
waktu yang relatif lama.

17. Semua integrasi di dalam keseluruhan SIRST-SOA hams
melalui area main. Jika teijadi suatu load yang melonjak,
diperkirakan akan teijadi bottle neck pada sistem SIRST-
SOA.

5.2 Saran

Beberapa hal yang diharapkan dapat dikembangkan di
masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Masalah sekuritas adalah hal yang sangat diperhatikan
dalam aplikasi sitem informasi. Sedangkan dalam desain
SIRST-SOA ini, sekuritas hanya dipegang oleh login
saja. Berdasarkan studi singkat penulis, maka disarankan
bahwa sekuritas diperkuat lagi dengan menggunakan
protokol HTTPS atau SSL pada jaringan SIRST-SOA.

2. Dalam melakukan eksekusi, SIRST-SOA akan mendapat
tantangan dalam hal performa waktu eksekusi secara
total. Hal ini dikarenakan segala permintaan eksekusi
service maupun database hamslah melalui mediasi. Saran
yang dapat penulis sumbangkan adalah dengan
menggunakan cache untuk proses bisnis yang
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membutuhkan balasan langsung. Saran yang lain adalah
dengan memperbolehkan interaksi cache tersebut antar
klien, sehingga untuk melakukan proses eksekusi
database dapat dilakukan dengan melalui log history dari
cache antar klien tersebut.

3. Dengan digunakannya service router dan database router
oleh semua service di dalam SIRST-SOA, maka terdapat
kemungkinan untuk teijadi bottle neck system.
Disarankan berikutnyapengembangan
diperhitungkan pemakaian load balancing dari service
main tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan
menggunakan duplikasi service dan partisi service yang
diijinkan untuk meminta layanan mediator tertentu.

untuk
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Halaman ini sengaja dikosongkan.
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Lampiran A :
Use Case SIRST dan Fungsionalitas Perawat IRNA

Release 1
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Gambar A. 2 Fungsionalitas perawat IRNA Release 1
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Lampiran B :
CDM SIRST Release 1
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Lampiran C :
Data Review SKPL dan DPPL
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Proses bisnis IRJA
Pendaftaran pasien Rawat jalan dilakukan di loket

pendaftaran rawat jalan. Pasien yang mendafitar akan mendapat
nomor unit antrian. Untuk pasien lama yang membawa kartu
berobat yang di dalamnya tercantum nomor rekam medik pasien
maka pencarian berkas pasien dapat dilakukan dengan mudah,
meskipun terkadang perlu waktu lama untuk menemukan berkas
tersebut karena penataan berkas yang tidak tepat.

Apabila pasien lama yang datang tidak membawa kartu
berobat maka perlu waktu yang lebih lama untuk menemukan
berkas pasien karena pencarian dilakukan secara manual dan satu
persatu. Dan seringkali apabila berkas tersebut tidak ditemukan
maka pasien akan dibuatkan nomor rekam medik barn sehingga
pasien tersebut memiliki dua nomor rekam medik.

Sebelum menjalani pemeriksaan, pasien rawat jalan hams
mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian yang diterima.
Dalam proses antrian ini peran perawat sangat penting, karena
satu perawat hams menangani antrian untuk semua poliklinik
yang ada. Perawat hams melakukan pengecekan secara manual
proses antrian yang teijadi. Kapan pasien hams menunggu,
menjalani proses pemeriksaan dan selesai menjalani pemeriksaan
untuk kemudian dilanjutkan pasien dengan nomor umt
berikutnya. Perawat juga hams melakukan pengecekan dari data
antrian tersebut siapa sajakah pasien yang tidak datang.

Proses selanjutnya adalah pasien menerima pelayanan
medis yang pada akhimya menimbulkan biaya yang hams
ditanggung oleh pasien. Pelayanan medis yang diterima pasien
rawat jalan dapat berupa konsule, tindakan medis dan pemakaian
bahan medis, semuanya disimpan dalam rekam medis. Selain
pelayanan medis, rekam medis juga menyimpan histori resep
yang pemah diterima pasien, kondisi klinis pasien pada saat
pemeriksaan dan surat medis yang pemah dibuat untuk pasien,
seperti surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, surat
pengantar lab maupun surat rujukan. Semua pencatatan tersebut
dilakukan oleh dokter setiap kali pasien periksa. Untuk
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melakukan pencatatan tersebut sangat diperlukan ketelitian agar
data datanya akurat sehingga tidak menimbulkan kesalahan pada
saat digunakan sebagai acuan untuk pemeriksaan berikutnya dan
pada saat membuat tagihan untuk pasien.

Setelah menjalani pelayanan medis, jika pasien dinyatakan
sakit maka dokter membuatkan resep untuk pasien. Selama ini
dalam membuat resep dokter tidak dapat melihat persediaan obat
yang ada di apotek, sehingga pada saat membuat resep tidak
mengutamakan obat yang ada di apotek rumah sakit. Padahal
sangat diharapkan dokter menggunakan obat yang tersedia di
apotek rumah sakit.

Jika pada waktu menjalani pelayanan medis pasien
menggunakan bahan medis poliklinik maka pemakaian bahan

medis tersebut dicatat untuk mengurangi persediaan bhahan
medis yang ada di poliklinik.Perawat harus selalu mengontrol
kondisi persediaan logistik yang ada di setiap poliklinik,
kemudian mengajukan permintaan ke pengadaan apabila terdapat
barang dengan stok minimum, mengajukan retur apabila terdapat
barang kadaluarsa dan mengajukan mutasi bahan medis ke apotek
apabila terdapat bahan medis yang minimum. Selama ini perawat
masih melakukan semua proses tersebut secara manual sehingga
waktu yang diperlukan untuk pengajuan cenderung lambat.

Ketika jam praktek poliklinik berakhir perawat harus
membuat laporan pasien dan pemakaian logistik. Perawat juga
harus menginformasikan kepada loket pendaftaran bahwa praktek
poliklinik sudah berakhir sehingga tidak bisa menerima antrian
pasien lagi. Gambar C.l menjelaskan proses yang ada di rawat
jalan saat ini.
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Pui ^ '
Dokter

m
Perawat IRJAPasien LK

Apoteker

Gambar C. 1 Model sistem IRJA

Proses bisms rawat inap
Pendaftaran pasien rawat inap dilakukan di Layanan

Konsumen. Pasien yang mendaftar akan mendapat nomor unit
pendaftaran. Pasien lama yang membawa kartu berobat / kartu
pasien dimana Nomor Rekam Medik pasien tersebut tertera,
berkas pasien bisa ditemukan diambil kembali.

Apabila yang mendaftar adalah pasien lama dan lupa
membawa kartu berobat / kartu pasien, maka pencarian nomer
rekam medis pasien tersebut jika dilakukan secara manual akan
dibutuhkan waktu yang lama. Dan seringkali pasien yang
mengalami hal seperti ini akan didaftarkan sebagai pasien barn.

Pemilihan tempat tidur untuk pasien rawat inap yang akan
masuk rumah sakit (MRS) khususnya untuk pasien yang akan
masuk kamar kelas III dilakukan oleh perawat. Karena itu
informasi tentang tempat tidur yang masih kosong, tempat tidur
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yang terisi, jenis kelamin dari pasien yang sudah menempati
tempat tidur sangat penting bagi perawat. Selain perawat
informasi tersebut juga penting bagi pasien seiain yang masuk
kelas III untuk memilih kamar dan tempat tidur yang akan
ditempati. Tidak hanya transaksi MRS saja, transaksi pindah
kamar juga membutuhkan informasi tersebut. Sedangkan
transaksi keluar rumah sakit (KRS) menyebabkan perubahan
terhadap informasi tersebut sehingga informasi tersebut harus
diupdate segera.

Pasien rawat inap akan mendapat pelayanan medis maupun
non medis selama menginap di rawat inap. Pelayanan tersebut
akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh pasien.
Semua pelayanan medis baik berupa tindakan medis, pemakian
bahan / obat, visite dokter dan pemakaian kamar dicatat di dalam
rekam medis. Selain menyimpan data yang memicu timbulnya
biaya yang harus ditanggung pasien, rekam medis juga
menyimpan informasi medis untuk pasien seperti catatan
perawatan, evaluasi kondisi pasien, diagnosa, keluhan, alergi,
resep dokter serta surat penting pasien seperti surat persetujuan
maupun penolakan tindakan medis ( Informed Consent ). Semua
harus ditulis secara rinci, jelas lengkap dan runtut. Disinilah peran
perawat sangat menentukan, ketertiban mencatat rekam medis ini
adalah jaminan bagi kasir untuk menentukan ketepatan biaya
yang hams ditagih kepada pasien serta kelengkapan informasi
medis bagi pasien, dokter maupun perawat itu sendiri. Selain
perawat, dokter perannya juga sangat penting khususnya untuk
pembuatan resep.

Resep dokter adalah acuan penting bagi perawat untuk
menentukan jumlah obat yang hams dipakai pasien. Selain itu
penting juga untuk mempersiapkan bahan medis apa saja yang
dipakai untuk menggunakan obat sesuai dengan resep. Untuk
memperlancar proses tersebut, rawat inap mempunyai inventori
sendiri yang menyimpan obat dan bahan yang sering dipakai
pasien. Jika pasien belum mengambil obatnya di apotek, pasien
dapat memakai persediaan yang ada di inventori rawat inap
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terlebih dahulu sedangkan untuk bahan yang dibutuhkan untuk
pemakaian obat tersebut perawat dapat mengambil dari inventori
rawat inap. Jumlah bahan dan obat di inventori rawat inap akan
berkurang seiring dengan bertambahnya pemakaian bahan / obat
pasien, agar jumlah bahan dan obat tersebut terkendali maka
pengurangan karena pemakaian bahan / obat pasien harus segara
diupdate. Hal ini penting bagi perawat untuk memutuskan apakah
permintaan mutasi obat ke apotek hams segera dilakukan atau
tidak. Sedangkan untuk obat yang sudah diambil pasien dan tidak
dipergunakan lagi, perawat dapat mengajukan permintaan retur
obat pasien apotek. Selain mengelola obat dan bahan, inventori
rawat inap juga mengelola barang. Perawat dapat melakukan
permintaan maupun retur barang ke pengadaan. Perawat
memberitau pasien yang telah dinyatakan selesai perawatan oleh
dokter untuk melunasi semua tagihan yang muncul dari pelayanan
medis yang didapat selama menginap. Total tagihan yang hams
ditanggung pasien adalah jumlah semua biaya tindakan medis,
pemakaian bahan medis, visite dokter dan pemakian kamar.
Dimana tarif dari masing-masing pelayanan tersebut sesuai
dengan kamar tempat pasien menginap. Bila pasien pindah kamar,
tarif juga akan menyesuaikan. Semua pelayanan medis yang
dikenakan pada saat pasien masih berada di kamar lama,
tagihannya dihitung dengan menggunakan tarif kamar lama.
Sedangkan untuk pelayanan yang didapatkan setelah pindah ke
kamar bam, tarif yang digunakan adalah tarif kamar yang bam.

User atau pengguna :
• Dokter
• Perawat ima
• Perawat iija

Dengan hak-hak sebagai berikut :
1. Hak akses Dokter, dengan hak-hak sebagai berikut:

a. Hak membuat resep
b. Hak membuat usulan order obat
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c. Hak membuat tagihan pasien
d. Hak melihat data pasien yang menjadi tanggung

kawabnya
e. Hak membuat surat rujukan, surat pengantar, dan

surat keterangan sehat/sakit
f. Hak melihat rekam medis dan status medis

pasien
g. Hak menginputkan keluhan, diagnosa, dan

tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien
ke dalam rekam medis atau status medis

h. Hak melihat daftar pasien yang telah dilayani
2. Hak akses Perawat Rawat Jalan

a. Hak mengajukan permintaan retur barang/obat
ke pengadaan

b. Hak mengajukan mutasi obat ke apotek
c. Hak melihat data status inventori di poliklinik
d. Hak melihat data status inventori di poliklinik

yang stoknya minimal
e. Hak melihat status inventori di poliklinik yang

mendekati kadaluarsa
f. Hak melihat data pasien yang telah dilayani di

poliklinik
g. Hak menginputkan data umum pasien
h. Hak melihat data pelayanan medis yang telah

diberikan pada pasien
3. Hak askes Perawat Rawat Inap

a. Hak mengajukan permintaan retur barang/obat
ke pengadaan

b. Hak mengajukan mutasi obat ke apotek
c. Hak melakukan check-in atas pasien rawat inap
d. Hak melakukan check-out atas pasien rawat inap
e. Hak melihat data pasien rawat inap yang check-

in dan check-out
f. Hak melihat daftar dokter yang bertugas di rawat

inap
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g. Hak melihat detail kamar rawat inap
h. Hak melengkapi data untuk rekam medik pasien
i. Hak memutasi pasien (pindah kamar) dan

mengubah status tagihan terkait dengan pindah
kamar

j. Hak membuat surat persetujuan operasi, surat
persetujuan pulang, dan surat pulang paksa

k. Hak melihat daftar barang/obat yang menjadi
inventori rawat inap

l. Hak melihat data status inventori di rawat inap
yang stoknya minimal

m. Hak melihat status inventori di rawat inap yang
mendekati kadaluarsa.

n. Hak membuat laporan pasien rawat inap
o. Hak melakukan retur (mutasi) obat pasien ke

apotek

Fungsi-fungsi terkait dengan rawat inap dan rawat jalan :
fungsi login -> general
fiingsi Menampilkan resep dari poliklinik dan rawat inap

apotek
Memasukkan nama petugas yang meracik obat
berdasarkan resep yang telah dibayar oleh konsumen atau
berdasarkan permintaan resep pasien di rawat inap
apotek
Menyetujui pengembalian obat sisa pasien rawat inap dan
menyesuaikan tagihannya apotek
Menampilkan daftar permintaan pengembalian obat sisa
pasien IRNA apotek
Mendaftarkan kedatangan pasien poliklinik -> layanan
konsumen
Mendaftar kedatangan pasien rawat inap -> layanan
konsumen
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Mendaftar pemesanan ruang rawat inap -> layanan
konsumen
Mendaftar pemesanan poli layanan konsumen
Menambah/mengedit identitas calon pasien poliklinik dan
rawat inap -> layanan konsumen
Membatalkan pemesanan ruang rawat inap dan/atau
poliklinik -> layanan konsumen
Melihat daftar pasien rawat inap yang ditampilkan
berdasarkan pada nama pasien, ruangan rawat inap, atau
dokter yang bertanggung jawab pada pasien tersebut ->
layanan konsumen
Melihat pasien-pasien rawat inap yang pulang pada hari
tertentu (default hari ini) -> layanan konsumen
Melihat pasien-pasien rawat inap yang datang pada hari
tertentu (default hari ini) -> layanan konsumen
Melihat jadwal praktek poliklinik berdasarkan nama
poliklinik, hari, atau dokter -> layanan konsumen
Membuat laporan pemesanan ruang rawat inap per shift
atau per hari -> layanan konsumen
Membuat laporan kedatangan pasien rawat inap per shift
atau per hari (default hari ini) -> layanan konsumen
Membuat laporan pasien yang mendaftar ke poliklinik per
shift atau per hari (default hari ini) -> layanan konsumen
Membuat laporan calon pasien yang memesan poliklinik
dan ruang inap per shift atau per hari (default hari ini)
layanan konsumen

Fungsi Dokter, dengan fungsi :
- Membuat resep
- Mengelola pasien dokter di IRNA
- Mengelola pasien dokter di IRJA
- Membuat usulan obat
- Mengelola surat medik— Mengelola status medik
- Menampilkan altematif obat
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Fungsi Perawat Rawat Jalan, dengan fiingsi :
- Mengelola Antrian Pasien IRJA
- Menampilkan persediaan barang/obat poliklinik
- Membuat laporan poliklinik
- Menampilkan Stok Minimum barang poliklinik
- Menampilkan Stok Minimum obat poliklinik
- Menampilkan Daftar barang kadaluarsa poliklinik
- Menutup praktek Poliklinik
- Menampilkan histori status medis
- Menampilkan status medis
- Melihat jadwal praktek

Fungsi Perawat Rawat Inap, dengan fungsi :
Melihat kamar dan pasien
Mengelola laporan IRNA
Masuk rumah sakit (MRS)
Keluar rumah sakit (KRS)
Pindah kamar
Menutup tagihan IRNA
Melihat detil resep
Membuat retur obat pasien
Melihat rekam medik
Melihat status medis
Menambah penanggung jawab
Menambah visite/konsul
Menambah diagnosa dokter
Menambah tindakan medis
Menambah catatan perawatan
Menambah pemakaian bahan/obat
Menambah alergi
Menambah kondisi klinis
Menambah surat medis
Mengajukan retur ke pengadaan
Mengajukan permintaan ke pengadaan
Mengajukan mutasi obat ke apotek
Melihat barang dan obat
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Mencari daftar barang
Mencari daftar dokter
Mencari daftar tindakan
Mencari daftar ICD-10

Fitur Rawat Jalan
Fitur Rawat Jalan berkaitan dengan proses input data-data yang
berkaitan dengan proses-proses yang ada di instalasi rawat jalan.
Fitur ini memiliki beberapa kebutuhan fungsional, yaitu :
1. Antrian. Kebutuhan fungsional ini memiliki fungsi-fungsi

antara lain :
• Menampilkan antrian pasien
• Mengupdate status antrian
• Pencarian pasien
• Membuat laporan pasien

2. Pengelolaan status medis. Kebutuhan fungsional ini memiliki
fungsi-fungsi antara lain :

• Arsip status medis
• Detail arsip status medis
• Arsip rekam medis
• Diagnosa
• Tindakan medis
• Pemakaian bahan/obat
• Surat medis
• Resep
• Kondisi klinis pasien

3. Pengelolaan Resep dan obat.
• Membuat resep
• Menampilkan alternative obat
• Membuat usulan obat

4. Pembuatan tagihan pasien. Kebutuhan fungsional ini
memiliki fungsi-fungsi antara lain :

• Pelayanan Dokter
• Tambah tindakan medis
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• Tambah pemakaian bahan/obat
• Membuat resep

5. Jadwal Dokter. Kebutuhan fiingsional ini memiliki fungsi-
fiingsi antara lain :

• Menampilkan jadwal dokter
• Menutup praktek dokter

6. Pengelolaan pasien IRNA. Menampilkan daftar pasien yang
menjadi tanggung jawab dokter di IRNA

• Arsip rekam medis
• Arsip status medis
• Kunjungan / konsultasi dokter
• Diagnosa
• Tindakan medis
• Catatan perawatan
• Pemakaian bahan/obat
• Resep
• Surat medis
• Kondisi klinis pasien.
• Alergi

7. Pengelolaan barang/obat IRJA. Kebutuhan fiingsional ini
memiliki fungsi-fungsi antara lain :

• Mutasi obat ke apotek
• Permintaan barang ke pengadaan
• Retur barang ke pengadaan
• Melihat data obat minimum
• Melihat data barang minimum
• Melihat data barang kadaluarsa
• Pemakaian bahan/obat
• Membuat laporan barang IRJA

Fitur Rawat Inap
Fitur Rawat Inap berkaitan dengan proses input data-data

yang berkaitan dengan proses-proses yang ada di instalasi rawat
inap seperti pengelolaan kamar, pencatatan rekam medis,
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perhitungan tagihan, pengelolaan inventori, dan pencatatan
perawatan pasien.
Fitur ini memiliki beberapa kebutuhan fungsional, yaitu :
1. Pengelolaan kamar dan pasien. Kebutuhan fungsional ini

memiliki fungsi-fungsi antara lain :
• Melakukan transaksi Masuk Rumah Sakit (MRS)
• Melakukan transaksi KeluarRumah Sakit (KRS)
• Melakukan pindah kamar
• Membuatan laporan kamar dan pasien.
2. Pengelolaan rekam medis. Kebutuhan fungsional ini memiliki

fungsi-fungsi antara lain :
• Arsip rekam medis
• Arsip status medis
• Penanggung jawab medis
• Kunjungan / konsultasi dokter
• Diagnosa
• Tindakan medis
• Catatan perawatan
• Pemakaian bahan/obat
• Resep
• Surat medis
• Kondisi klinis pasien.
• Alergi
3. Pembuatan tagihan pasien. Kebutuhan fungsional ini

memiliki fungsi-fungsi antara lain :
• Tambah pemakaian bahan / obat
• Tambah kunjungan / konsultasi dokter
• Tambah tindakan medis
• Menutup tagihan kamar.
4. Pengelolaan barang rawat inap. Kebutuhan fungsional ini

memiliki fungsi-fungsi antara lain :
• Pemakaian bahan / obat
• Retur obat pasien
• Mutasi obat ke apotek
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• Permintaan barang
• Retur barang ke pengadaan
• Pembuatan laporan barang rawat inap
5. Pengelolaan catatan perawatan. Kebutuhan fungsional ini

memiiiki fungsi-fungsi antara lain :
• Catatan perawatan ship sebelumnya
• Pembuatan laporan catatan perawatan
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Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran D :

Event Business IRNA dan IRJA





D-127

Tabel D. 1 Event Business IRJA
Event

number
Business

event
ResponseEvent

description
El Pendaftaran

pasien Irja
Event ini
dipicu oleh
event

Rl. Memeriksa
jadwal praktek poli
tujuan
R2. Memeriksa data
pasien, apabila belum
terdaftar, maka di
update
R3. Menambah daftar
antrian pasien lija

ekstemal
dimana pasien
mgin
mendapatkan
layanan rawat
jalan

E2 Mengelola
antrian
pasien

Event ini
dipicu dimana
pasien akan
dilayanani
sesuai dengan
daftar antrian
masing-
masing poli

R4. memeriksa daftar
pasien
R5. menambah data
klinis pasien jika
diperlukan
R6. mengupdate
daftar antrian pasien,
dengan mengubah
status pasien menjadi
sedang dilayani

E3 Pemberian
layanan pada
pasien

Event ini
dipicu dimana
pasien akan
menerima
pemeriksaan
dari dokter di
poli yang
dituju

R7. melihat status
medis pasien
R8. melihat rekam
medik pasien apabila
pemah dirawat di RS
tersebut
R9. membuat resep
RIO. membuat usulan
obat
Rl 1. mengelola
status medis pasien,
dengan mengupdate
status medis pasien
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ResponseEvent
number

Business
event

Event
description

yang barn
berdasarkan
pemeriksaan
R12. mengelola surat
medik, apabila
diperlukan

Event ini
dipicu dimana
pasien telah
menerima
pemeriksaan
dari dokter

R13. melihat daftar
antrian pasien, dan
mengubah status
pasien menjadi sudah
dilayani

Pemberian
layanan
terhadap
pasien
berakhir

Event ini
dipicu dimana
pasien telah
menerima
pelayanan RS

R14. melihat status
medis pasien
berdasarkan hasil
pelayanan saat ini
R15. menghitung
keselurahan biaya
pelayanan
berdasarkan status
medis

Pasien
membayar
biaya
layanan

E5

R16.melihat daftar
barang
R17. mengajukan
retur barang yang
kadaluarsa / rusak
R18. mengajukan
mutasi obat
R19. mengajukan
permintaan barang
dan obat

Event ini
dipicu dimana
teijadi
penggunaan
bahan dan
obat yang
terdapat dalam
persediaan
rawat jalan

Mengelola
persediaan di
bagian rawat
jalan

E6

R20. menampilkan
daftar antrian pasien

Event ini
dipicu dimana

E7 Menutup
praktek rawat
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ResponseEventEvent
number

Business
event description

jadwal praktek
poli telah
berakhir

R21. menutup
praktek poli

jalan

R22. membuat
laporan yang terkait
dengan instalasi
rawat jalan

Event ini
dipicu dimana
akan dibuat
laporan terkait
dengan rawat
jalan

E8 Membuat
laporan rawat
jalan

Dari tabel event business yang teijadi dalam rawat jalan,
diperoleh response dari sistem yang dikategorikan lagi menjadi
beberapa layanan. Adapun penjelasan dari response yang
diberikan adalah sebagai berikut :

Tabel D. 2 Service Response IRJA
CategoryDescriptionResponse

Pengelolaan
jadwal

Rl . Memeriksa jadwal
praktek poli tujuan

Melihat apakah
praktek poli masih
buka atau sudah
tutup
Menentukan
keberadaan pasien
dalam sistem

Pengelolaan
pasien

R2. Memeriksa data
pasien, apabila belum
terdaftar, maka di update

Pengelolaan
antrian pasien

Update antrian
pasien rawat jalan

R3. menambah daftar
antrian pasien IRJA

Pengelolaan
antrian pasien

R3. memeriksa daftar Menentukan
keberadaan pasien
dalam system untuk
dilayani

pasien

PengelolaanR5. menambah data klinis Mengupdate data
klinis pasienpasien jika diperlukan pasien

PengelolaanR6. mengupdate daftar Update antrian
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Response Description Category
antrian pasien, dengan
mengubah status pasien
menjadi sedang dilayani

pasien poliklinik antrian pasien

R7. melihat status medis Melihat histori
status medis pasien
sebelumnya

Pengelolaan
status medispasien
pasien

R8. melihat rekam medik
pasien apabila pemah
dirawat di RS tersebut

Melihat histori Pengelolaan
rekam medikpasien ketika di

rawat inap pasien
R9. membuat resep Memberikan resep

untuk pasien
Pengelolaan
status medis
pasien

RIO. membuat usulan
obat

Memberikan usulan
obat ke apotek

Pengelolaan
obat

R11. mengelola status
medis pasien, dengan
mengupdate status medis
pasien yang baru
berdasarkan pemeriksaan

Update status pasien
muali dari keluhan,
diagnosa,
keterangan
diagnosa, dll

Pengelolaan
status medis
pasien

R12. mengelola surat
medik, apabila diperlukan

Update surat medis Pengelolaan
surat medikpasien
pasien

R13. melihat daftar
antrian pasien, dan
mengubah status pasien
menjadi sudah dilayani

Update status
antrian pasien

Pengelolaan
antrian pasien

R14. melihat status medis
pasien berdasarkan hasil
pelayanan saat ini

Menentukan
pelayanan yang
telah diberikan pada
pasien

Pengelolaan
biaya layanan
pasien

R15. menghitung
keselurahan biaya
pelayanan berdasarkan
status medis

Menentukan biaya
atas pelayanan yang
diterima oleh pasien

Pengelolaan
biaya layanan
pasien
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CategoryDescriptionResponse
R16.melihat daftar barang Pengelolaan

persediaan
rawat jalan

Menentukan
persediaan yang
dimiliki rawat jalan

Pengelolaan
persediaan
rawat jalan

R17. mengajukan retur
barang yang kadaluarsa /
rusak

Memberikan
pengajuan retur
pada bagian
pengadaan rumah
sakit

Pengelolaan
persediaan
rawat jalan

R18. mengajukan mutasi
obat

Memberikan
pengajuan mutasi
obat ke apotek

Pengelolaan
persediaan
rawat jalan

R19. mengajukan
permintaan barang dan
obat

Memberikan
pengajuan
permintaan barang
ke bagian
pengadaan rumah
sakit

Pengelolaan
antrian pasien

Update antrian
pasien

R20. menampilkan daftar
antrian pasien

Pengelolaan
jadwal

Update jadwal
praktek

R21. menutup praktek
poli

Pengelolaaan
laporan rawat
jalan

R22. membuat laporan
yang terkait dengan
instalasi rawat jalan

Memberikan
laporan terkait
dengan instalasi
rawat jalan seperti
laporan pasien,
barang/obat, dll.
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Tabel D.3 Event business IRNA
Event

number
Business

event
Event

description
Response

Event ini dipicu
oleh
event ekstemal
dimana pasien

El Pendaftaran
pasien Ima

R1. Memeriksa data
pasien, apabila
belum terdaftar,
maka di update
R2. menambah
daftar pasien Ima

ingin
mendapatkan
layanan rawat
inap

E2 Pasien
masuk
rumah sakit

Event ini dipicu
dimana pasien
mendaftar

R3. melihat daftar
kamar
R4. melihat daftar
pasien Ima
R5. mengupdate
kamar kosong
dengan pasien yang
terdaftar dalam
pasien Ima

kamar yang
akan
ditempatinya

Event ini dipicu
dimana pasien
akan menerima
pelayanan
rawat inap

E3 Pemberian
layanan
pada pasien

R6. melihat status
medis pasien
R7. melihat rekam
medik pasien
R8. mengupate
rekam medik pasien
selama dirawat di
rumah sakit.
R9. membuat resep
RIO. membuat
usulan obat
R11. mengelola surat
medik, apabila
diperlukan
R12. mengubah

•> :
f.
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ResponseEvent
number

Business
event

Event
description

kamar pasien, bila
diperlukan
R13. melihat daftarPemberian

layanan
terhadap
pasien
berakhir

Event ini dipicu
dimana pasien
telah selesai
dirawat di
rumah sakit

E4
kamar
R14. mengupdate
kamar yang terisi
pasien menjadi
kamar kosong
R15. melihat daftar
kamar dan pasien
R16. menutup
tagihan pasien yang
dinyatakan selesai
perawatan oleh
dokter

Event ini dipicu
dimana pasien
telah selesai
dirawat

E5 Menutup
tagihan ima

R17. menampilkan
rekam medis pasien
selama dirawat di
rumah sakit
R18. menghitung
keselurahan biaya
pelayanan
berdasarkan rekam
medis

Event ini dipicu
dimana pasien
telah menerima
pelayanan RS

E6

R19.melihat daftar
barang
R20. mengajukan
retur barang yang
kadaluarsa / rusak
R21. mengajukan
mutasi obat
R22. mengajukan
permintaan barang

Event ini dipicu
dimana teijadi
penggunaan
bahan dan obat
yang terdapat
dalam
persediaan
rawat inap

E7 Mengelola
persediaan
di bagian
rawat inap
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Event
number

Business
event

Event
description

Response

dan obat
E8 Membuat Event ini dipicu

dimana akan
dibuat laporan
untuk instalasi
rawat inap

R23. membuat
laporan yang terkait
dengan instalasi
rawat inap

laporan
Ima

Dari tabel event business yang teijadi dalam rawat inap, diperoleh
response dari sistem yang dikategorikan lagi menjadi beberapa
layanan. Adapun penjelasan dari response yang diberikan adalah
sebagai berikut :

Tabel P. 4 Service Response IRNA
Response Description Category

R1. Memeriksa data
pasien, apabila belum
terdaftar, maka di
update

Menentukan Pengelolaan
keberadaan pasien
dalam sistem

pasien

R2. menambah daftar Update pasien ima Pengelolaan
daftar pasien imapasien ima

R3. melihat daftar
kamar

Menentukan kamar
yang tersedia di
rumah sakit

Pengelolaan
kamar inap

R4. melihat daftar
pasien Ima

Menentukan
keberadaan pasien
ima dalam sistem

Pengelolaan
daftar pasien ima

R5. mengupdate kamar
kosong dengan pasien
yang terdaftar dalam
pasien Ima

Update status
kamar

Pengelolaan
kamar inap

R6. melihat status
medis pasien

Melihat histori
status medis pasien

Pengelolaan
status medis
pasien
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CategoryDescriptionResponse
Pengelolaan
rekam medis

Melihat histori
rekam medis pasien

R7. melihat rekam
medik pasien

pasien
Pengelolaan
rekam medis

R8. mengupdate rekam
medik pasien selama
dirawat di rumah sakit.

Update rekam
medik pasien
seperti penambahan
penanggung jawab,
visite/kunjungan
dokter, diagnosa,
tindakan medis,
alergi, dll.

pasien

Pengelolaan
status medis

Memberikan resep
untuk pasien

R9. membuat resep

pasien
Pengelolaan obatRIO. membuat usulan

obat
Memberikan usulan
obat ke apotek

Pengelolaan surat
medik pasien

Update surat medikR11. mengelola surat
medik, apabila
diperlukan

pasien

Pengelolaan
kamar inap

R12. mengubah kamar
pasien, bila diperlukan

Update kamar
pasien

Pengelolaan
kamar inap

R13. melihat daftar Menentukan status
kamar dan pasienkamar

Pengelolaan
kamar inap

Update status
kamar inap

R14. mengupdate
kamar yang terisi
pasien menjadi kamar
kosong

Pengelolaan
kamar inap

R15. melihat daftar Menentukan status
kamar dan pasienkamar dan pasien

Pengelolaan
biaya layanan

R16. menutup tagihan Update tagihan
pasien yang
dinyatakan selesai
perawatan oleh dokter

pasien
pasien

PengelolaanR17. menampilkan Menentukan
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Response Description Category
rekam medis pasien
selama dirawat di
rumah sakit

pelayanan yang
telah diterima
pasien selama rawat

biaya layanan
pasien

map
R18. menghitung
keselurahan biaya
pelayanan berdasarkan
rekam medis

Menentukan biaya
atas pelayanan yang
diterima pasien

Pengelolaan
biaya layanan
pasien

R19.melihat daftar
barang

Menentukan
persediaan yang
dimiliki rawat inap

Pengelolaan
persediaan rawat
inap

R20. mengajukan retur
barang yang
kadaluarsa / rusak

Memberikan
pengajuan retur ke
bagian pengadaan
rumah sakit

Pengelolaan
persediaan rawat
inap

R21. mengajukan
mutasi obat

Memberikan
pengajuan mutasi
obat ke apotek

Pengelolaan
persediaan rawat
inap

R22. mengajukan
permintaan barang dan

Memberikan Pengelolaan
persediaan rawat
inap

pengajuan
permintaan barang
dan obat ke bagian
pengadaan rumah
sakit

obat

R23. membuat laporan
yang terkait dengan
instalasi rawat inap

Memberikan
laporan terkait
dengan instalasi
rawat inap seperti
laporan pasien,
barang/obat dan
perawat

Pengelolaan
laporan rawat
inap
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Tabel E. 1 Daftar Service IRNA
Kategori ServiceNama method FungsiNo

pengelolaan rekam medikambil arsip
rekam medik

Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengambil
rekam medik pasien

1

pasien

pengelolaan status medisambil histori
status medis

Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengambil
histori status medis pasien

2

pasien
pengelolaan status medistampil form

status medis
Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form status medis pasien

3

pasien
pengelolaan rekam mediktampil form

rekam medik
Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form rekam medik pasien

5

pasien
pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri atau

parsing form yang ditampilkan,
yaitu form detail rekam medik

tampil form
detail rekam
medik pasien

6

pasien
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Kategori ServiceFungsiNama methodNo
pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri yang

digunakan untuk mengambil data
penanggung jawab pasien

ambil
penanggung
jawab pasien

7

pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
kunjungan dokter ke pasien

ambil
visite/konsul

8

pengelolaan rekam medik,
pengelolaan status medis

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
diagonsa pada pasien

ambil diagnosa
pasien

9

pengelolaan rekam medik,
pengelolaan status medis

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
kondisi klinis pasien

ambil kondisi
klinis pasien

10

pengelolaan rekam medik,
pengelolaan status medis

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
tindakan medis yang diberikan
pada pasien

ambil tindakan
medis

11
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No Nama method Fungsi Kategori Service
12 ambil pemakaian

bahan/obat
Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
pemakaian bahan medis / obat oleh

pengelolaan rekam medik,
pengelolaan status medis

pasien
13 ambil resep

pasien
Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
resep yang telah diberikan pada

pengelolaan resep dan obat

pasien
14 ambil alergi

pasien
Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
alergi yang diderita pasien

pengelolaan rekam medik

15 ambil surat
medis pasien

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
surat medis yang pemah diberikan
pada pasien

pengelolaan surat medis

16 ambil pesan
perawatan pasien

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
catatan perawatan yang pemah
diberikan untuk pasien

pengelolaan rekam medik
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Kategori ServiceFungsiNama methodNo
pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau

parsing yang digunakan untuk
menampilkan form detail resep

tampil form
detail resep

17

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil detail
resep pasien yang dipilih

ambil detail
resep

18

pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form detail status
medis pasien

tampil form
detail status
medis

19

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
persediaan yang dimiliki oleh ima

ambil persediaan
ima

20

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang akan digunakan
untuk menampilkan form
persediaan ima

tampil form
persediaan ima

21
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No Nama method Fungsi Kategori Service
ambil data
pencarian
persediaan

22 Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
persediaan sesuai dengan kata
kunci pencarian

pengelolaan persediaan rawat
inap

23 tampil form retur
barang

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form retur barang

pengelolaan persediaan rawat
inap

tampil form data
barang
kadaluarsa ima

24 Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form yang berisi
daftar barang yang mendekati
kadaluarsa

pengelolaan persediaan rawat
inap

25 ambil data
barang
kadaluarsa ima

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
barang yang mendekati kadaluarsa

pengelolaan persediaan rawat
inap

pilih barang
kadaluarsa

Untuk menampilkan barang
kadaluarsa yang dipilih ke dalam

pengelolaan persediaan rawat
inap
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Kategori ServiceFungsiNama methodNo
form retur barang

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menampilkan data retur
barang dalam list retur barang
sebelum diajukan

simpan daftar
barang yang
diretur

27

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus barang dalam list retur

tampil pesan
hapus barang
retur

28

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus semua barang dalam list
retur

tampil pesan
hapus semua
barang retur

29

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menghapus data retur
barang yang terdapat dalam list
retur barang yang akan diajukan

hapus barang
retur

30
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No Nama method Fungsi Kategori Service
31 hapus semua

barang retur
Untuk menghapus semua data
retur barang yang terdapat dalam
list retur barang yang akan
diajukan

pengelolaan persediaan rawat
inap

32 ajukan retur
barang

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk menyimpan data
retur barang ke pengadaan
kadaluarsa

pengelolaan persediaan rawat
inap

33 tampil pesan
sukses retur
barang

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan sukter retur
barang

pengelolaan persediaan rawat
inap

34 tampil pesan
gagalretur
barang

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan gagal retur
barang

pengelolaan persediaan rawat
inap

35 tampil form
permintaan
barang

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form permintaan

pengelolaan persediaan rawat
inap
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Kategori ServiceFungsiNama methodNo
barang

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form yang berisi
daftar barang dengan stok
minimum

tampil form data
barang minimum
ima

36

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
barang dengan stok minimum

ambil data
barang minimum
ima

37

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menampilkan barang
kadaluarsa yang dipilih ke dalam
form permintaan barang

pilih barang
minimum

38

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menampilkan data retur
barang dalam list permintaan
barang sebelum diajukan

simpan daftar
barang yang
diminta

39
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Kategori ServiceNo Nama method Fungsi
pengelolaan persediaan rawat
inap

tampil pesan
hapus barang
permintaan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus barang dalam list
permintaan

40

tampil pesan
hapus semua
barang
permintaan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus semua barang dalam list
permintaan

pengelolaan persediaan rawat
inap

41

Untuk menghapus data permintaan
barang yang terdapat dalam list
permintaan barang yang akan
diajukan

pengelolaan persediaan rawat
inap

42 hapus barang
permintaan

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menghapus semua data
permintaan barang yang terdapat
dalam list permintaan barang yang
akan diajukan

43 hapus semua
barang
permintaan
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Kategori ServiceFungsiNama methodNo
pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk menyimpan data
permintaan barang ke pengadaan

ajukan
permintaan

44

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan suktes
permintaan barang

tampil pesan
sukses
permintaan
barang

45

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan gagal
permintaan barang

tampil pesan
gagal permintaan
barang

46

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form mutasi obat

tampil form
mutasi obat

47

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form yang berisi
daftar obat dengan stok minimum

tampil form data
obat minimum
ima

48
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Nama methodNo Fungsi Kategori Service
49 ambil data obat

minimum ima
Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
obat dengan stok minimum

pengelolaan persediaan rawat
inap

pilih obat
minimum

Untuk menampilkan barang
kadaluarsa yang dipilih ke dalam
form mutasi obat

pengelolaan persediaan rawat
inap

50

simpan daftar
obat yang
dimutasi

pengelolaan persediaan rawat
inap

51 Untuk menampilkan data retur
barang dalam list mutasi obat
sebelum diajukan

tampil pesan
hapus obat
mutasi

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus obat dalam list mutasi

pengelolaan persediaan rawat
inap

52

pengelolaan persediaan rawat
inap

53 tampil pesan
hapus semua obat
mutasi

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus semua obat dalam list
mutasi
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pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menghapus data mutasi
obat yang terdapat dalam list
mutasi barang yang akan diajukan

hapus obat
mutasi

54

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menghapus semua data
mutasi obat yang terdapat dalam
list mutasi obat yang akan
diajukan

hapus semua
obat mutasi

55

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk menyimpan data
mutasi obat ke apotek

ajukan mutasi
obat

56

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan sukses mutasi
obat

tampil pesan
sukses mutasi
obat

57

pengelolaan persediaan rawat
inap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan gagal mutasi
obat

tampil pesan
gagal mutasi obat

58

* 4 I
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Kategori ServiceFungsiNo Nama method
pengelolaan laporan rawat inaptampil form

laporan ima
Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form laporan ima

59

pengelolaan laporan rawat inapambil data
laporan ima

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
laporan ima

60

pengelolaan laporan rawat inaptampil form data
laporan ima

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form data laporan
ima

61

pengelolaan laporan rawat inaptampil form
view cetak
laporan ima

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form view laporan
ima sebelum dicetak

pengelolaan daftar pasien imatampil form
pasien ima dokter

Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form daftar pasien dokter
ima
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Kategori ServiceFungsiNama methodNo
pengelolaan daftar pasien imaUntuk menentukan kueri yang

akan digunakan untuk mengambil
daftar pasien dokter ima

ambil pasien ima
dokter

64

pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri atautampil form
daftar diagnosa

65
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form daftar diagnosa

pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil daftar
diagnosa

ambil daftar
diagnosa

66

pengelolaan rekam medikUntuk menampilkan diagnosa
yang dipilih ke dalam form tambah
diagnosa

pilih diagnosa67

pengelolaan rekam medikUntuk menyimpan data diagnosa
dokter

tambah diagnosa68

pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form daftar bahan/obat

tampil form
daftar bahan/obat

69
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Kategori ServiceNama method FungsiNo
pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri yang

digunakan untuk mengambil dafitar
bahan/obat

ambil dafitar
bahan/obat

70

pengelolaan rekam medikpilih bahan/obat Untuk menampilkan bahan/obat
yang dipilih ke dalam form tambah
bahan/obat

71

pengelolaan rekam medikUntuk menyimpan data bahan/obattambah
bahan/obat

72

pengelolaan rekam medikUntuk menampilkan form tambah
data bahan/obat

tampil form
tambah
bahan/obat

73

pengelolaan rekam mediktampil form
tambah diagnosa

Untuk menampilkan form tambah
data diagnosa

74

pengelolaan rekam mediktampil form
tambah kondisi
klinis

Untuk menampilkan form tambah
kondisi klinis

75

E-153



Kategori ServiceFungsiNama methodNo
pengelolaan rekam medikUntuk menyimpan kondisi klinistambah kondisi

klinis
76

pengelolaan surat medisUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form surat medis

tampil form
surat medis

77

pengelolaan surat medisUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form jenis surat
medis

tampil form jenis
surat medis

78

pengelolaan surat medisUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form view surat
medis sebelum dicetak

tampil form
view cetak surat
medis

79

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form tambah resep

tampil form
tambah resep

80

pengelolaan resep dan obatUntuk menampilkan data resep
obat dalam list resep obat sebelum

simpan daftar
obat yang

81
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diresepkan diajukan

cek form data
obat

Untuk melakukan pengecekan
terhadap isian form data obat

pengelolaan resep dan obat82

pengelolaan resep dan obattampil pesan
data obat tidak
lengkap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan data obat
tidak lengkap

83

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
jumlah obat tidak memenuhi dan
memberikan pilihan untuk
mengaktifkan form alternative
obat

pengelolaan resep dan obattampil pesan
alternative obat

84
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menampilkan kamar dan pasien
yang menempatinya

pengelolaan daftar pasien imaUntuk menentukan kueri atau
parsing digunakan untuk
menampilkan form daftar
kedatangan pasien IRNA dari
bagian layanan konsumen
Untuk menentukan kueri atau

tampil form
kedatangan
pasien ima

pengelolaan daftar pasien imaambil
parsing digunakanmengambil data
kedatangan pasien IRNA dari
bagian layanan konsumen

kedatangan
pasien ima

pengelolaan kamar inaptampil pesan Untuk menentukan kueri atau
parsing digunakan untuk
menampilkan pesan kamar belum
dipilih

kamar

pengelolaan kamar inaptampil pesan Untuk menentukan kueri atau
parsing digunakan untuk
menampilkan pesan pasien belum
dipilih

pasien

E-159



Kategori ServiceFungsiNama methodNo
pengelolaan kamar inapUntuk menentukan kueri atau

parsing digunakan untuk
menampilkan pesan kamar tidak
kosong

tampil pesan
kamar tidak
kosong

106

Untuk menentukan kueri atau
parsing digunakan untuk
menampilkan form mrs pasien

pengelolaan kamar inaptampil form mrs107

pengelolaan kamar inapUntuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk menambah
data mrs

tambah mrs108

Untuk menentukan kueri atau
parsing digunakan untuk
menampilkan form krs pasien

pengelolaan kamar inaptampil form krs109

pengelolaan kamar inapUntuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk menambah
data krs

tambah krs110
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tampil form
pindah kamar

111 Untuk menentukan kueri atau
parsing digunakan untuk
menampilkan form pindah kamar

pengelolaan kamar inap

112 tambah pindah
kamar

Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk menambah
data pindah kamar

pengelolaan kamar inap

113 tampil form
daftar kamar

Untuk menentukan kueri atau
parsing digunakan untuk
menampilkan form daftar kamar

pengelolaan kamar inap

ambil data
kamar

114 Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengambil
data kamar

pengelolaan kamar inap

115 tampil form
daftar pasien
IRNA

Untuk menentukan kueri atau
parsing digunakan untuk
menampilkan form pasien IRNA

pengelolaan daftar pasien ima

ambil pasien
IRNA

116 Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengambil
pasien IRNA

pengelolaan daftar pasien ima
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pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri atau

parsing form yang ditampilkan,
yaitu form tambah pesan
perawatan

tampil form
tambah pesan
perawatan

117

pengelolaan rekam medikUntuk menyimpan data pesan
perawatan

tambah pesan
perawatan

118

pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form tambah visite/konsul

tampil form
tambah pesan
visite/konsul

119

pengelolaan rekam medikUntuk menyimpan data
visite/konsul

tambah
visite/konsul

120

Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form dafitar dokter

Pengelolaan rekam mediktampil form
daftar dokter

121
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Kategori ServiceFungsiNama methodNo
pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau

parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus obat dalam list resep

tampil pesan
hapus obat resep

85

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus semua obat dalam list resep

tampil pesan
hapus semua obat
resep

pengelolaan resep dan obatUntuk menghapus data resep obat
yang terdapat dalam list obat resep
yang akan diajukan

hapus obat resep

pengelolaan resep dan obatUntuk menghapus semua data
retur barang yang terdapat dalam
list resep obat yang akan diajukan

88 hapus semua
obat resep

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk menyimpan data
resep obat ke apotek

ajukan resep
obat

89

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk

tampil pesan
sukses resep obat

90

E-156



Nama method Fungsi Kategori Service
menampilkan pesan sukses resep
obat

91 tampil pesan
gagal resep obat

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan gagal resep
obat

pengelolaan resep dan obat

92 tampil form
alternative obat

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form alternative obat

pengelolaan resep dan obat

93 ambil alternative
obat

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
altemativ obat

pengelolaan resep dan obat

94 usulkan obat Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk menyimpan data
usulan obat

pengelolaan resep dan obat

95 tampil pesan
sukses usulan
obat

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan data obat telah
diusulkan

pengelolaan resep dan obat
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Kategori ServiceFungsiNo Nama method
pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau

parsing yang digunakan untuk
menampilkan form usulan

tampil form
usulan obat

96

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
usulan obat

ambil data
usulan obat

97

pengelolaan resep dan obatUntuk melakukan pengecekan
terhadap isian form usulan obat

cek form usulan
obat

98

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan gagal usulan
obat

pengelolaan resep dan obattampil pesan
gagal usulan obat

99

pengelolaan kamar inapUntuk menentukan kueri atau
parsing digunakan untuk
menampilkan form daftar kamar
dan pasien yang menempatinya

tampil form
kamar dan pasien

100

pengelolaan kamar inapUntuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk

ambil kamar dan
pasien

101

t-'
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Kategori ServiceNama method FungsiNo
Pengelolaan rekam medikambil daftar

dokter
Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil daftar
dokter

122

Pengelolaan rekam medikpilih dokter Untuk menampilkan dokter yang
dipilih ke dalam form tambah
dokter

123

Pengelolaan rekam medikUntuk menyimpan data
penanggung jawab

tambah
penanggung
jawab

124

Pengelolaan rekam mediktampil form
tambah alergi

Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form tambah alergi

125

Pengelolaan rekam medikUntuk menyimpan data alergitambah alergi126

Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form retur obat pasien

Pengelolaan resep dan obattampil form retur
obat pasien

127
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Tabel E. 2 Daftar Service IRJA
Kategori ServiceNo Nama Method Fungsi

pengelolaan jadwalambil jadwal
praktek

Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk
menampilkan jadwal praktek

1

pengelolaan jadwaltampil form
jadwal praktek

Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form jadwal praktek
poliklinik

2

ambil jadwal
praktek buka

Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk
menampilkan jadwal praktek
dengan status buka

pengelolaan jadwal3

pengelolaan jadwaltampil form
jadwal praktek
buka

Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form jadwal praktek
poliklinik buka

4

Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengubah
status praktek poliklinik.

pengelolaan jadwalubah status
praktek

5
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Kategori ServiceFungsiNama MethodNo
pengelolaan antrian pasien iijaUntuk menentukan kueri atau

parsing form yang ditampilkan,
yaitu form antrian poliklinik

tampil form
antrian poliklinik
prwt iija

6

pengelolaan antrian pasien iijaUntuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengambil
daftar antrian pasien di poliklinik
dari bagian layanan konsumen

ambil antrian
pasien poliklinik

7

pengelolaan antrian pasien iijaUntuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengubah
status antrian pasien poliklinik

ubah status
antrian pasien

8

pengelolaan pasienUntuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengambil
data pasien sesuai dengan kunci

ambil data
pencarian pasien

9

pencarian
pengelolaan pasienUntuk menentukan kueri atau

parsing form yang ditampilkan,
yaitu form pesan pasien tidak
ditemukan

tampil form
pesan pasien
tidak ada

10
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Kategori ServiceFungsiNo Nama Method
pengelolaan pasientampil form data

pasien
Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form data pasien

11

pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form arsip rekam medik

tampil form
arsip rekam
medik irja

12

pasien
pengelolaan rekam medikambil arsip

rekam medik
Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengambil
rekam medik pasien

13

pasien
pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri atau

parsing form yang ditampilkan,
yaitu form histori status medis

tampil form
histori status
medis iija

14

pasien
pengelolaan status medisambil histori

status medis
Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengambil
histori status medis pasien

15

pasien
pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri atau

parsing form yang ditampilkan,
tampil form

status medis
16
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Fungsi Kategori ServiceNo Nama Method
yaitu form status medis pasienpasien

tampil form
tambah data
klinis

Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form tambah data klinis
pasien

pengelolaan status medis17

Untuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk menyimpan
data klinis pasien yang
ditambahkan

pengelolaan status medistambah data
klinis pasien irja

18

cek form data
klinis

Untuk melakukan pengecekan
terhadap isian form data klinis

pengelolaan status medis19

pasien
Untuk menentukan kueri atau
parsing yang akan digunakan
untuk menampilkan pesan terdapat
field yang masih kosong

pengelolaan status medistampil pesan
field kosong

20
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No Nama Method Fungsi Kategori Service
21 tampil pesan

sukses
menyimpan

Untuk menentukan kueri atau pengelolaan status medis
parsing yang akan digunakan
untuk menampilkan pesan sukses
dalam menyimpan data klinis
pasien yang ditambahkan

tampil pesan
gagal menyimpan

22 Untuk menentukan kueri atau pengelolaan status medis
parsing yang akan digunakan
untuk menampilkan pesan gagal
dalam menyimpan data klinis
pasien yang ditambahkan

tampil form
rekam medik

Untuk menentukan kueri atau pengelolaan rekam medik
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form rekam medik pasienpasien

tampil form
detail rekam
medik pasien

25 Untuk menentukan kueri atau pengelolaan rekam medik
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form detail rekam medik
pasien

ambil
penanggung

26 Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data

pengelolaan rekam medik
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Kategori ServiceFungsiNaina MethodNo
penanggung jawab pasienjawab pasien

pengelolaan rekam medikUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
kunjungan dokter ke pasien

ambil
visite/konsul

27

pengelolaan rekam medik,
pengelolaan status medis

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
diagonsa pada pasien

ambil diagnosa
pasien

28

pengelolaan rekam medik,
pengelolaan status medis

ambil kondisi
klinis pasien

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
kondisi klinis pasien

29

pengelolaan rekam medik,
pengelolaan status medis

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
tindakan medis yang diberikan
pada pasien

ambil tindakan
medis

30

pengelolaan rekam medik,
pengelolaan status medis

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
pemakaian bahan medis / obat oleh

ambil pemakaian
bahan/obat

31
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Nama Method Fungsi Kategori Service
pasien

ambil resep
pasien

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
resep yang telah diberikan pada

pengelolaan resep dan obat

pasien
ambil alergi
pasien

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
alergi yang diderita pasien

pengelolaan rekam medik

ambil surat
medis pasien

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
surat medis yang pemah diberikan
pada pasien

pengelolaan surat medis

ambil pesan
perawatan pasien

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
catatan perawatan yang pemah
diberikan untuk pasien

pengelolaan rekam medik
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Kategori ServiceFungsiNama MethodNo
pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau

parsing yang digunakan untuk
menampilkan form detail resep

tampil form
detail resep

36

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil detail
resep pasien yang dipilih

ambil detail
resep

37

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
persediaan yang dimiliki oleh
poliklinik

ambil persediaan
poliklinik

39

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang akan digunakan
untuk menampilkan form
persediaan poliklinik

tampil form
persediaan
poliklinik

40

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
persediaan sesuai dengan kata
kunci pencarian

ambil data
pencarian
persediaan

41
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No Nama Method Fungsi Kategori Service
tampil form retur
barang

42 Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form retur barang

pengelolaan persediaan rawat
jalan

43 tampil form data
barang
kadaluarsa irja

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form yang berisi
daftar barang yang mendekati
kadaluarsa

pengelolaan persediaan rawat
jalan

44 ambil data Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
barang yang mendekati kadaluarsa

pengelolaan persediaan rawat
jalanbarang

kadaluarsa irja
45 pilih barang

kadaluarsa
Untuk menampilkan barang
kadaluarsa yang dipilih ke dalam
form retur barang

pengelolaan persediaan rawat
jalan

46 simpan daftar
barang yang
diretur

Untuk menampilkan data retur
barang dalam list retur barang
sebelum diajukan

pengelolaan persediaan rawat
jalan
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Kategori ServiceFungsiNo Nama Method
pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus barang dalam list retur

tampil pesan
hapus barang
retur

47

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus semua barang dalam list
retur

tampil pesan
hapus semua
barang retur

48

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menghapus data retur
barang yang terdapat dalam list
retur barang yang akan diajukan

hapus barang
retur

49

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menghapus semua data
retur barang yang terdapat dalam
list retur barang yang akan
diajukan

hapus semua
barang retur

50

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk menyimpan data
retur barang ke pengadaan

ajukan retur
barang

51
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Kategori ServiceNama Method FungsiNo
kadaluarsa

pengelolaan persediaan rawat
jalan

tampil pesan
sukses retur
barang

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan sukter retur
barang

52

Untuk menentukan kueri atau pengelolaan persediaan rawat
jalan

tampil pesan
gagalretur
barang

53
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan gagal retur
barang

pengelolaan persediaan rawat
jalan

tampil form
permintaan
barang

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form permintaan
barang

54

pengelolaan persediaan rawat
jalan

tampil form data
barang minimum

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form yang berisi
dafitar barang dengan stok

55

irja

minimum
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Kategori ServiceFungsiNama MethodNo
pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
barang dengan stok minimum

ambil data
barang minimum

56

ina
pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menampilkan barang
kadaluarsa yang dipilih ke dalam
form permintaan barang

pilih barang
minimum

57

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menampilkan data retur
barang dalam list permintaan
barang sebelum diajukan

simpan daftar
barang yang
diminta

58

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus barang dalam list
permintaan

tampil pesan
hapus barang
permintaan

59

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus semua barang dalam list
permintaan

tampil pesan
hapus semua
barang
permintaan

60
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Kategori ServiceFungsiNo Nama Method
pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menghapus data permintaan
barang yang terdapat dalam list
permintaan barang yang akan
diajukan

hapus barang
permintaan

61

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menghapus semua data
permintaan barang yang terdapat
dalam list permintaan barang yang
akan diajukan

hapus semua
barang
permintaan

62

pengelolaan persediaan rawat
jalan

ajukan
permintaan

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk menyimpan data
permintaan barang ke pengadaan

63

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan suktes
permintaan barang

tampil pesan
sukses
permintaan
barang

64

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan gagal
permintaan barang

tampil pesan
gagal permintaan
barang

65
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Kategori ServiceFungsiNaraa MethodNo
pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form mutasi obat

tampil form
mutasi obat

66

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form yang berisi
daftar obat dengan stok minimum

pengelolaan persediaan rawat
jalan

tampil form data
obat minimum

67

iqa

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
obat dengan stok minimum

ambil data obat
minimum iija

68

Untuk menampilkan barang
kadaluarsa yang dipilih ke dalam
form mutasi obat

pengelolaan persediaan rawat
jalan

pilih obat
minimum

69

Untuk menampilkan data retur
barang dalam list mutasi obat
sebelum diajukan

pengelolaan persediaan rawat
jalan

simpan daftar
obat yang
dimutasi

70

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi

tampil pesan
hapus obat
mutasi

71
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Kategori ServiceNama Method Fungsi
hapus obat dalam list mutasi

pengelolaan persediaan rawat
jalan

72 tampil pesan
hapus semua obat
mutasi

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus semua obat dalam list
mutasi

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menghapus data mutasi
obat yang terdapat dalam list
mutasi barang yang akan diajukan

73 hapus obat
mutasi

pengelolaan persediaan rawat
jalan

74 hapus semua
obat mutasi

Untuk menghapus semua data
mutasi obat yang terdapat dalam
list mutasi obat yang akan
diajukan
Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk menyimpan data
mutasi obat ke apotek

pengelolaan persediaan rawat
jalan

75 ajukan mutasi
obat
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Kategori ServiceFungsiNama MethodNo
pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan sukses mutasi
obat

tampil pesan
sukses mutasi
obat

76

pengelolaan persediaan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan gagal mutasi
obat

tampil pesan
gagal mutasi obat

77

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form laporan
poliklinik

pengelolaan laporan rawat
jalan

tampil form
laporan iija

78

pengelolaan laporan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
laporan iija

ambil data
laporan irja

79

pengelolaan laporan rawat
jalan

Untuk menentukan kueri atautampil form data
laporan iija

80
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form data laporan
poliklinik
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Kategori ServiceFungsiNo Nama Method
pengelolaan laporan rawat
jalan

tampil form
view cetak
laporan iija

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form view laporan
poliklinik sebelum dicetak

81

pengelolaan antrian pasien iijatampil form
pasien poliklinik
dokter

Untuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form daftar pasien dokter
poliklinik

pengelolaan antrian pasien irjaUntuk menentukan kueri yang
akan digunakan untuk mengambil
daftar antrian pasien dokter
poliklinik

ambil antrian
pasien poliklinik
dokter

pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form tambah status medis

tampil form
tambah status
medis

pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form daftar diagnosa

tampil form
daftar diagnosa

87
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Kategori ServiceFungsiNama MethodNo
pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri yang

digunakan untuk mengambil daftar
diagnosa

ambil daftar
diagnosa

88

pengelolaan status medisUntuk menampilkan diagnosa
yang dipilih ke dalam form tambah
diagnosa

pilih diagnosa89

Untuk menyimpan data diagnosa
dokter

pengelolaan status medistambah diagnosa90

pengelolaan status medisUntuk melakukan pengecekan
terhadap isian form diagnosa

cek form
diagnosa

91

pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan sukses tambah
diagnosa

tampil pesan
sukses tambah
diagnosa

92

pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri atau
parsing form yang ditampilkan,
yaitu form daftar tindakan

tampil form
daftar tidakan

93

pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil daftar

ambil daftar
tindakan

94
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Kategori ServiceFungsiNo Nama Method
tindakan

pengelolaan status medisUntuk menampilkan diagnosa
yang dipilih ke dalam form tambah
tindakan

pilih tindakan95

pengelolaan status medisUntuk menyimpan data tindakan
medis pasien

tambah tindakan96

pengelolaan status medisUntuk melakukan pengecekan
terhadap isian form tindakan

cek form
tindakan

97

pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan sukses tambah
tindakan

tampil pesan
sukses tambah
tindakan

98

pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan field tindakan
belum diisi

tampil pesan isi
tindakan

99

pengelolaan status medispengelolaan status medistampil form
daftar barang

100
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Kategori ServiceFungsiNama MethodNo
pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri yang

digunakan untuk mengambil daftar
barang

ambil daftar
barang

101

pengelolaan status medisUntuk menampilkan bahan yang
dipilih ke dalam form tambah
bahan medis

pilih bahan102

pengelolaan status medisUntuk menyimpan data pemakaian
bahan medis

tambah bahan
medis

103

pengelolaan status medisUntuk melakukan pengecekan
terhadap isian form bahan medis

cek form bahan
medis

104

pengelolaan status medisUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan sukses tambah
bahan medis

tampil pesan
sukses bahan
medis

105

pengelolaan surat medisUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form surat medis

tampil form
surat medis

106
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Kategori ServiceNama Method FungsiNo
pengelolaan swat medistampil formjenis

surat medis
Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan formjenis surat
medis

107

pengelolaan surat medisUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form view surat
medis sebelum dicetak

tampil form
view cetak surat
medis

108

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atautampil form
tambah resep

109
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form tambah resep

pengelolaan resep dan obatUntuk menampilkan data resep
obat dalam list resep obat sebelum
diajukan

simpan daftar
obat yang
diresepkan

110

pengelolaan resep dan obatUntuk melakukan pengecekan
terhadap isian form data obat

cek form data
obat

111

pengelolaan resep dan obattampil pesan
data obat tidak
lengkap

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan data obat

112
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Kategori ServiceFungsiNama MethodNo
tidak lengkap

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
jumlah obat tidak memenuhi dan
memberikan pilihan untuk
mengaktifkan form alternative
obat

tampil pesan
alternative obat

113

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus obat dalam list resep

tampil pesan
hapus obat resep

114

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan konfirmasi
hapus semua obat dalam list resep

tampil pesan
hapus semua obat
resep

115

pengelolaan resep dan obatUntuk menghapus data resep obat
yang terdapat dalam list obat resep

hapus obat resep116
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Kategori ServiceFungsiNo Nama Method
yang akan diajukan

pengelolaan resep dan obathapus semua
obat resep

Untuk menghapus semua data
retur barang yang terdapat dalam
list resep obat yang akan diajukan

117

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk menyimpan data
resep obat ke apotek

ajukan resep
obat

118

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan sukses resep
obat

tampil pesan
sukses resep obat

119

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan gagal resep
obat

tampil pesan
gagal resep obat

120

pengelolaan resep dan obattampil form
alternative obat

Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form alternative obat

121
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Kategori ServiceFungsiNama MethodNo
pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri yang

digunakan untuk mengambil data
altemativ obat

ambil alternative
obat

122

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk menyimpan data
usulan obat

usulkan obat123

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan data obat telah
diusulkan

tampil pesan
sukses usulan
obat

124

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan form usulan

tampil form
usulan obat

125

pengelolaan resep dan obatUntuk menentukan kueri yang
digunakan untuk mengambil data
usulan obat

ambil data
usulan obat

126

pengelolaan resep dan obatUntuk melakukan pengecekan
terhadap isian form usulan obat

Cek form usulan
obat

127
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No Nama Method Fungsi Kategori Service
tampil pesan

gagal usulan obat
Untuk menentukan kueri atau
parsing yang digunakan untuk
menampilkan pesan gagal usulan
obat

128 pengelolaan resep dan obat
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Lampiran F:
Matriks Perbandingan Fungsi





Tabel F. 1 Matriks Perbandingan Fungsi

Layanan
Konsumen

Jenis
Service

Kasir IRNA IRJAPengadaanApotek

ambil data
barang
kadaluarsa

VV v

ambil data VV vresep
ambil data
komplit
mutasi obat

V

ambil data
mutasi obat V

ambil data V VVobat
ambil data
usulan obat V

ambil data
retur obat V
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Jenis
Service

Layanan
Konsumen

Kasir IRNAApotek Pengadaan IRJA

cek VVpersediaan
cetak mutasi V
setak resep V
cetak retur V
edit data V
pasien
edit obat V
komplit
mutasi obat V

mutasi obat V
racik resep V
pasien
retur barang V
ke V V
pengadaan
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Layanan
Konsumen

Jenis
Service

Kasir IRNA IRJAApotek Pengadaan

Vretur obat V
pasien
selesai racik Vresep
tambah obat V
tambah resep
pasien
ambil data

V

pencarian
order barang

v

edit barang v
edit

vpenawaran
supplier
edit supplier v
order barang v
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Jenis
Service

Layanan
Konsumen

Kasir IRNAApotek Pengadaan IRJA

retur barang
ke supplier v

tambah
barang v

tambah
faktur v
ambil data
laporan
pengadaan

v

ambil data vlaporan LK
ambil data
pencanan
checkout

v

lihat jadwal Vv
pembatalan
kedatangan v
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Layanan
Konsumen

Jenis
Service

Kasir IRNA IRJAApotek Pengadaan

pendaftaran
kedatangan v
pasien
Tambah
booking v
pasien
ambil data
cicilan
tagihan V

pasien
ambil data

Vlaporan
Kasir
ambil data
tagihan
pasien

V
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Jenis
Service

Layanan
Konsumen

Kasir IRNAApotek Pengadaan IRJA

ambil data
tagihan resep
pasien luar

V

pembayaran
tagihan V

ambil data V
barang
minimum

V Vv

ambil data V
V Vpencanan

barang
v

Tambah
kategori
barang

V v

Tambah V v
pasien
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Jenis
Service

Layanan
Konsumen

Kasir IRNA IRJAApotek Pengadaan

ambil data
VVpencarian

pasien
v

Tampil form
cetak
laporan
Login

V
VV v v

V VV vv V

ambil kamar
dan pasien

V

VMrs
VKrs

Pindah
kamar

V

ambil data v
Vpencarian

pasien
ambil rekam V V
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Jenis Layanan Kasir IRNAApotek Pengadaan IRJAService Konsumen

medik pasien
ambil histori
status medis
pasien
tampil form
tambah data
klinis
pilih barang
kadaluarsa
Simpan
daftar barang V
yang diretur
hapus barang

Vretur
hapus semua

Vbarang retur
ajukan retur V
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Jenis
Service

Layanan
Konsumen

Kasir IRNAApotek Pengadaan IRJA

barang
ajukan
permintaan
ajukan
mutasi

V VV

v V

ambil
laporan
poliklinik

V

ambil
laporan ima

v
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I

V

pengguna
sirst

A

fungsionlaita
staff

pengadaan

pengadaan

fungsfonalltat
staff layanan

konsumen

layanan
konsumen

fungsionaIItai
asisten

apoteker

asisten
apoteker

fungsionalitas
apoteker

apoteker

fungIsonalitas
kasir

Gambar G.l Usese Umum SIRST
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fungsionalitas pegawai kesehatan

melihat status
medis

pegawai
kesehatan melihat rekam

medik

Gambar G. 2 Fungsionalitas Pegawai Kesehatan
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fungsicndlas dokter

<taeatend»

mengelob teseppasin
'i.

«extend>5 mengebbrefcammedic

mengdob status metis
«actend>3?

mengddasuiatmetis

Gambar G. 5 Fungsionalitas Dokter
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Gambar G.6 Fungsionalitas Perawat 1RNA
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Lampiran I:
Class Diagram IRNA dan IRJA



diagnosa_pasien

bahan_medis_pasen
+ ambil jiiagnosa ()

tambah_ diganosa ()
tampil_pesan_sukses_tambah_diagnosa ()

+ ambil_diagnosa_pasienJni 0
+ tampil_pesan_ficld _to9ong 0
+ tampil_form_tambah_diagnosa ()

diagnosa ambil_pemakaian_bahan_medisO
* tambah_pemakaian_bahan 0

tampil_pesan_ sukses_pemai<aian_bahan ()
ambil_pemakaian_bahan_pasienjni ()
tampil_pesan_ field_ tosong Q

+ tampil
+ ambil.
+ tampil
+ ambil.
+ tampii
+ ambil.

orm_daftar_diagnosa ()
aftar_diagnosa ()

data Minis

ih_data_Winis_pas»en 0
l_ form_tambah_data_Minis()
l_pesan_sukses_tambah_data_Minis()
( _pesan_gagal_terampan ()
l _pesan_field_kosong 0_kondisi_Winis ()

resep

ambi ) _resep 0
tampil_form_tambah_resep 0

+ tambah_resep_pasien 0
tampil_pesan_aikses_resep ()
tampil_pesan_obat_kjrang 0
tampil_pesan_gagal_ tersimpan 0

* ambil

* tampi
+ tamb?

tindakan_medis_pasien
rekam medik

surat medis
+ ambil_tindakan_medis()
+ tambah_tindakan ()
+ tampil_pesan_ sutees_tambah_tindakan ()
+ ambil_tjndakan_paaenjm 0
+ tampil_pesan_ field_ta) song ()
+ tampil_form_tambah_tindakan ()

ambil_rekam_mediK_ pasien 0
tampil_bu»n_mediK.pa<ien () + ambil_surat_medis()

+ tampil_form_tambah_surat ()
tampilJoiTnjriew._cetakJenis_surat ()

+ tampil_fonm_daftar_surat 0

+ ambil_
+ tampil_

alergi

viate
+ ambil_ alergi 0
+ tampil_form_tambah_alergi ()
+ tambah_ alergi 0 ambil_visite _konsul ()

tampil_form_tambahj/i9te/tonail ()
tambah_vi9 ste/tonsul ()

pesan_perawatan
pasien_tamarU

penanggungjawabambil_pesan_perawatan ()
+ tampil_forrn_tambah_pesan_ravwt 0
+ tamgah_pesan_rawat ()

+ tami
+ amt

+ ambil _pasienjma 0
ambiLkamar_pasenJma ()ambrf _pcnanggung_jawab ( )

+ tambah_penanggungja*ab 0

W
pegawai kamar

+ tai

* tai
tampilJorm_daftar_ doMer/bidan 0

•» ambil_daftar_dokerfbidan ()
tampi(_fbrm_daitar_doker 0
ambil_daftar_doKer ()

ambilJomar_pasienJma 0

logistik
+ ut

permintaan_barang
+ ambilJogistik()
+ ambil_data_pencarian_persediaan ()
+ tampil_form_data_barang_kadaluarsa ()
+ ambil_data_barang_tedaJuarsa 0
+ tampil _fonm_ data_barang_minimum 0

ambil_data_barang_minimum 0
tampil_form_ obat_minimum 0

+ ambil_data_obat_minimum ()
+ tampil _pesan_barang_tidak_ada 0

tampil_pesan_ barang_kadaluarsa_tidak_ada 0
tarnpil_pesan_barang_minirnum_tidak_ada ()
tampM_pesan_obat_minimum_tidak_ada ()

obat usulantaan_barang tampil_form_permintaan_barang ()
+ tampilj3esan_tonfirmaa_hapus0
+ tampil_pesan_tonfirmasj_ hapus_semua 0
+ tambah_penmintaan_barang 0
+ tampil_pe san_sukses_permintaan 0

+ tampil_form_usul_obat ()
+ tarnbah_usuian_obat 0
+ tampil_pesan_aikses_usul 0
+ tampll_pesan_fieldj isong 0

itaan_barang 0
+ tar
+ ub

>

retur_barang pasen

tampil_form_retur_barang 0
tampil_pesan_K)nfirmaghapus()
tampiLpesan_tonfiimasi_hapus_semua ()
rambah_retur_barang ()
tampil_pesan_sukses_retur 0

+ ambil_ data _pencarian_paaen 0
tampil_pesan_pasien_tidak_ada ()l _barang_retur

ih_retur_barang ()
jenisjaporanmutas obat

r_obat_pasien 0..1 tampil_form_laporan_ima 0
+ ambilJenisJaporanJma ()
+ ambil_dataJaporanJma 0
+ tampilJotrn_view_cetakJaporan ()

detail_ retur_ obat_paaen tampil_ foim_ mutasi_ obat|)
tampil_pesan_tonfirmasi_hapiisO
tampil_pesan_honftrma9_hapus_semua ()
tambah_mutasi_obat ()
tampil_pesan_9utaes_mutasi ()

9»
.form_retur_obat ()
i_retur_obat ()

tambah_retur_obatQ0. *

A

detif_muta9_obat

+ tambah_mutasi_barang 0



diagnosa_pasi*n

jmbil_diagnosa 0
tambah__diganosa 0
tampil_pesan_sgkses_tambah_diagnosa 0

+ ambil_diagnosa_pasien__ini 0
tampil_pesan_field__kosong 0

nosa 0
» bahan_medis_pasien

A + t,
+ a

t,
+ a
+ t
+ a

f \
+ ambil_pemakaian_bahan_medi«0
+ tambah_pemakaian_bahan 0

tampil_pejan_ jgk3>es_p*makaian _bahan Q
ambil_pemakaian_bahan_pasienjni 0
tampil_pejanJield_kosong 0

Afinis

antrian_poliisien0
data_ldinisO
:ambah_data__klinis0
ersimpan 0
song 0

ambil_histori_statgs__medis 0
+ tampiMorm_status_medisO resep

A
+ ambil_resep Q
+ tampil_Torm_ tambah_resep 0
+ tambah_fesep_pasien 0

tampil_pesan__sgkses_fesep 0
+ tampil_pesan__obat_kgrarig 0
+ tampil_pesan_gagal_tefsimpan 0

tekam medik

+ ambil_rekam_medik_pasien Q
tampil_bgku_rekam_medikO

V
f-urat medisV jenij0 ipenangggngjawab

visit® ambil_surat _m*disO
+ tampil_ form_tambah_sgratO
+ tampil__form__view_cetakJenis__sgrat 0

ambil_jenis_
tampil_form_>ambil_penangggng_jawabO ambil_visite_konsgl 0vv

tindakan medis
obat usulan

ambiMindJcan
^medisQ

tambah_tindakan 0
tampil_p*sari_sukses_tambah_tindakan0
ambil_tir> dakan_pasien_ini Q
tampil_pesan_.field__kosong Q

tampil_form_usul_obatO
+ tambah_gsglan_obatO

tampil_pesan_sukses_usul Q
+ tampil_pesan_field_kosong Q

* 0 logistik

+ ambilJogistikQ
ambil_data_pencarian_pe*ediaan 0
tampil_form_data_ barang_kadaluarsa 0
ambil_data_barang_kadalgarsa 0

+ tampil_form_data_barang_minimgm 0
ambil_data_barang_minimum 0
tampil_form_obat_minimgm 0
ambil_data_obat_minimgm 0
tamp»l_pesan_baung_tidak_ada 0
tampil_pesan_barang_kadalgarsa_tidak_ada 0

+ tampil_pesan_bJfang_minimom_tidak_ada 0
tampil_pesan_obat_minimgm_tidak_ada 0

permintaan_barang
pasien

tampil_form_permintaan_barang 0
tampil_pesan_konfirmasi_hapgsQ
tampil_pesan_konfirmasi_hapgs_semua 0
tambah_permmtaan_bafang 0
tampil_pesan_sukses_permintaan Q

+ ambil_data_pencarian_pasien 0
+ tampil_pesan_pasien_tidak_ada Q

)

g 0

jadw>al praktek

+ ambilJadwal_praktekO
gbah_statgs_praktek0

r*tgr_barang

tampil_form_retur_barang 0
tampil_pesan_konfirmasi_hapusO
tampil_pesan_konfirmasi_hapgs_semua 0
tambah_r«tgf_barang 0
tampil_pesan_sukses_retgrO

jenisjaporanmgtasi obat

+ tampil__form__laporan_poliklinikO
+ ambil_jenii_lapofan_poliklinik 0
+ ambil_dataJaporan_poliklinikQ

tampiMorm_vi*wi__cetak_laporan 0

tampil_form_mutasi_obatO
+ tampil_pesar*_l<onfirmasi_hapus 0

tampil_pesan_konfirmasi_hapgs_semga 0
tambah_mutasi_obatO

f tampif_pesan_sgfcse*_mgtasi 0
A

antrian_pasien

detil mgtasi obat
ambil_antrian_pasien_poliklinik 0
gbah_statgs_antrian_pasien 0
ambif_antrian_pasien_dofcterO+ tarnbah_mutasi_barang 0



Lampiran J:
CDM IRNA dan IRJA
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Lampiran K:
Matriks Kerunutan



Tabel K. 1 Matriks Kerunutan

Requirement Usecase Form Tabel
Input Output

KF501 Antrian
KF501.a Menampilkan antrian

UC.IRJA.02
UC.IRJA.07

FRM.IRJA.02
FRM.IRJA.22

TBL.IRJA.34 TBL.IRJA.34
TBL.IRJA.03

pasien
KF501.b Mengupdate status
antrian
KF501.C Pencarian pasien
KF502 Pengelolaan status medis
KF502.a Melihat Arsip status
medis

UC.IRJA.04 FRM.DOK.07 TBL.IRJA.34
TBL.IRJA.07
TBL.IRJA.08
TBL.IRJA.21
TBL.IRJA.22
TBL.IRJA.25
TBL.IRJA.27
TBL.IRJA.29

Kf502.b Melihat Detail arsip status
medis
KnF610 Status medis pasien hanya
bisa ditampilkan apabila pasien
tersebut pemah melakukan
pemeriksaan di poliklinik
K.F502 Pengelolaan status medis
KF502.C Melihat Arsip rekam
medis

UC.IRJA,03 FRM.DOK.06 TBL.IRJA.07
TBL.IRJA.08
TBL.IRJA.21
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TabelFormUsecaseRequirement
OutputInput

TBL.IRJA.22
TBL.IRJA.25
TBL.IRJA.27
TBL.IRJA.29
TBL.IRJA.17
TBL.IRJA.18
TBL.IRJA.19
TBL.IRJA.20
TBL.IRJA.37

KnF738 Rekam medis pasien
hanya bisa ditampilkan apabila
pasien tersebut pemah melakukan
rawat inap

TBL.IRJA.24
TBL.IRJA.26
TBL.IRJA.01

TBL.IRJA.25
TBL.IRJA.27
TBL.IRJA.28
TBL.IRJA.29
TBL.IRJA.07
TBL.IRJA.08

FRM.DOK.08
FRM.DOK.09
FRM.DOK.IO
FRM.DOK.il
FRM.DOK.12
FRM.DOK.13
FRM.DOK.14
FRM.DOK.15
FRM.DOK.16
FRM.IRJA.13

KF502 Pengelolaan status medis
KF502.d Menambah Diagnosa
KF502.e Menambah Tindakan
medis
KF502.f Menambah Pemakaian
bahan/obat
KF502.h Menambah Resep
KF502.i Menambah Kondisi klinis
pasien
KnF506 Saat mengisi tab tambah
diagnosa pada Form input status

UC.IRJA.08
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Requirement Usecase Form Tabel
Input Output

medik pasien semua text field
haras diisi.
KnF507 Saat mengisi tab tindakan
medis pada Form input status
medik pasien, text field tindakan
medis haras diisi
KnF734 Saat mengisi Form
tambah kondisi klinis pada aplikasi
perawat IRJA, semua text field
haras diisi
KF502 Pengelolaan status medis
KF502.g Menambah Surat medis
KnF505 Saat mengisi Form
membuat surat keterangan, semua
text field haras terisi agar bisa
mencetak surat.

UC.IRJA.10 FRM.DOK.17 TBL.IRJA.22

K.F503 Pengelolaan Resep
KF503.a Membuat resep
KF503.b Menampilkan altematif

UC.IRJA.09 FRM.DOK.18
FRM.DOK.19

TBL.IRJA.07
TBL.IRJA.08

TBL.IRJA.01
TBL.IRJA.15

obat
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TabelFormUsecaseRequirement
OutputInput

KnF501 Saat mengisi Form
membuat resep, semua text field
hams diisi dan obat yang
diresepkan hams tersedia di
apotek.
KnF508 Form view Altematif Obat
hanya akan ditampilkan ketika obat
yang diresepkan dokter pada Form
membuat resep jumlahnya tidak
mencukupi.

TBL.IRJA.15FRM.DOK.04UC.IRJA.ilKF503 Pengelolaan Resep dan
obat
KF503.C Membuat usulan obat

TBL.IRJA.25
TBL.1RJA.27
TBL.IRJA.28
TBL.IRJA.29
TBL.IRJA.07
TBL.IRJA.08

TBL.IRJA.30
TBL.IRJA.31
TBL.IRJA.32
TBL.IRJA.33

FRM.DOK.il
FRM.DOK.12
FRM.DOK.13
FRM.DOK.14
FRM.DOK.15
FRM.DOK.16
FRM.DOK.17

UC.IRJA.08KF504 Pembuatan tagihan pasien
KF504.a Pelayanan Dokter
KF504.b Tambah tindakan medis
KF504.C Tambah pemakaian
bahan/obat
KF504.d Membuat resep

UC.IRJA.09
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Requirement Usecase Form Tabel
Input Output

FRM.DOK.l 8

KF505 Jadwal Dokter
KF505.a Menampilkan jadwal
dokter

UC.IRJA.01 FRM.IRJA.03
FRM.IRJA.14

TBL.IRJA.06 TBLIRJA.06

KF505.b Menutup praktek dokter
KF506. Pengelolaan barang/obat UC.IRJA.05 FRM.IRJA.04

FRM.IRJA.15
FRM.IRJA.16
FRM.IRJA.17
FRM.IRJA.18
FRM.IRJA.19
FRM.IRJA.20

TBL.IRJA.09
TBL.IRJA.10
TBL.IRJA.il
TBL.IRJA.12
TBL.IRJA.13
TBL.IRJA.14

TBL.IRJA.01
TBLIRJA05IRJA

KF506.a Mutasi obat ke apotek
KF506.b Permintaan barang ke
pengadaan
KF506.C Retur barang ke
pengadaan
KF506.d Melihat data obat
minimum
KF506.e Melihat data barang
minimum
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TabelFormUsecaseRequirement
OutputInput

KF506.f Melihat data barang
kadaluarsa
KF506.g Pemakaian bahan/obat
KnF736 Mutasi hanya bisa
dilakukan bila stok obat jumlahnya
minimal
KnF109 Permintaan barang hanya
bisa dilakukan bila barang minimal

TBL.IRJA.01
TBLIRJA.05
TBL.IRJA.34

TBL.IRJA.16FRM.IRJA.05UC.IRJA.06KF507 Pengelolaan laporan
Poliklinik
KF507.a Menampilkan Laporan
poliklinik
KF507.b Cetak Laporan poliklinik
KnF604 Laporan kedatangan
pasien IRJA hanya bisa dibuat
setelah status jadwal poliklinik di
IRJA pada hari ini tutup dan
laporan dibuat per hari

TBL.IRNA.03
TBL.IRNA.08

TBL.IRNA.07
TBL.IRNA.34

FRM.IRNA.02
FRM.ERNA.06

UC.IRNA.04KF601 Pengelolaan kamar dan
pasien
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Requirement Usecase Form Tabel
Input Output

KF601.a Melakukan transaksi
Masuk Rumah Sakit (MRS)
KF601.b Melakukan transaksi
KeluarRumah Sakit (KRS)
KF601.C Melakukan pindah kamar
KnF701 Pasien bisa melakukan
MRS jika telah mendaftarkan diri
di layanan konsumen.
KnF705 Pasien boleh keluar bila
telah melunasi pembayaran di
kasir.
KnF706 Pindah kamar dapat
dilakukan bila kamar tujuan
kosong
KF602 Pengelolaan rekam medis
KF602.a Arsip rekam medis
KF602.b Arsip status medis
KF602.C Penanggung jawab medis
KF602.d Kunjungan / konsultasi
dokter

FRM.IRNA.07
FRM.IRNA.08
FRM.IRNA.09
FRM.IRNA.10

TBL.IRNA.35
TBL.IRNA.38

TBL.IRNA.33
TBL.IRNA.36
TBL.IRNA.38

UC.IRNA.01 FRM.IRNA.03
FRM.IRNA.il
FRM.IRNA.12
FRM.IRNA.13
FRM.IRNA.14
FRM.IRNA.15

TBL.IRNA.10
TBL.IRNA.il
TBL.IRNA.20
TBL.IRNA.21
TBL.IRNA.22
TBL.IRNA.23

TBL.IRNA.10
TBL.IRNA.il
TBL.IRNA.20
TBL.IRNA.21
TBL.IRNA.22
TBL.IRNA.23
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OutputInput

TBL.IRNA.23
TBL.IRNA.25
TBL.IRNA.28
TBL.IRNA.30
TBL.IRNA.31
TBL.IRNA.32

TBL.IRNA.23
TBL.IRNA.25
TBL.IRNA.26
TBL.IRNA.27
TBL.IRNA.28
TBL.IRNA.29
TBL.IRNA.30
TBL.IRNA.31
TBL.IRNA.32
TBL.IRNA.01
TBL.IRNA.38
TBL.IRNA.39

FRM.IRNA.16
FRM.IRNA.17
FRM.IRNA.18
FRM.IRNA.19
FRM.IRNA.20
FRM.IRNA.21
FRM.IRNA.22
FRM.IRNA.23
FRM.IRNA.24
FRM.IRNA.25
FRM.IRNA.26
FRM.IRNA.27
FRM.IRNA.28
FRM.IRNA.29
FRM.IRNA.30

KF602.e Diagnosa
KF602.f Tindakan medis
KF602.g Catatan perawatan
KF602.h Pemakaian bahan/obat
KF602.i Resep
KF602.j Surat medis
KF602.k Kondisi klinis pasien
KF602.1 Alergi
KnF610 Status medis pasien hanya
bisa ditampilkan apabila pasien
tersebut pemah melakukan
pemeriksaan di poliklinik
KnF738 Rekam medis pasien
hanya bisa ditampilkan apabila
pasien tersebut pemah melakukan
rawat inap
KF603 Pembuatan tagihan pasien
KF603.a Tambah pemakaian bahan
/ obat
KF603.b Tambah kunjungan /

TBL.GEN.23
TBL.GEN.24
TBL..GEN.25
TBL.GEN.26

TBL.IRNA.30
TBL.IRNA.31

UC.IRNA.03 FRM.IRNA.24
FRM.IRNA.16
FRM.IRNA.20
FRM.IRNA.02
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OutputInput

konsultasi dokter
KF603.C Tambah tindakan medis
KF603.d Menutup tagihan kamar
KF604 Pengelolaan barang rawat FRM.IRNA.04

FRM.IRNA.31
FRM.IRNA.32
FRM.IRNA.33

TBL.IRNA.12
TBL.IRNA.13
TBL.IRNA.14
TBL.IRNA.15
TBL.IRNA.16
TBL.IRNA.17

TBL.IRNA.01
TBL.IRNA.05

UC.IRNA.03
map
KF604.a Pemakaian bahan / obat
KF604.C Mutasi obat ke apotek
KF604.d Permintaan barang
KF604.e Retur barang ke
pengadaan
KnF736 Mutasi hanya bisa
dilakukan bila stok obat jumlahnya
minimal
KnF109 Permintaan barang hanya
bisa dilakukan bila barang minimal
KF604 Pengelolaan barang rawat UC.IRNA.02 FRM.IRNA.26 TBL.IRNA.40

TBL.IRNA.41
TBL.IRNA10
TBL.IRNA.ilmap

KF604.b Retur obat pasien
KF605 Pengelolaan catatan
perawatan

UC.IRNA.01 FRM.IRNA.22 TBL.IRNA.21
TBL.IRNA.24
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OutputInput

KF605.a Catatan perawatan ship
sebelumnya
KF606 Pengelolaan laporan
Poliklinik
KF606.a Menampilkan Laporan
rawat inap
Cetak Laporan rawat inap

TBL.IRNA.01
TBL.IRNA.05
TBL.IRNA.21
TBL.IRNA.08

FRM.IRNA.05 TBL.IRNA.19UC.IRNA.05
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