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ABSTRACT 
The purpose of this study is to design and create a hospital information systems, subsystem: patient registration in the 
Budi Lestari Hospital which could help visitor and also the employee. Research method used are analyzing current 
business processes and design method. Design methodology is used to create a new hospital information system to meet 
with the needs of visitor and also the employee. This new hospital information system: subsystem: patient registration 
could help organization in terms of giving services to patient, specifically in regards to patient registration processes. 
Keywords: Design, Hospital Information System, Patient Registration. 
 
1. Pendahuluan 
Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang dengan pesat pada saat ini. Kebutuhan 
informasi dalam dunia bisnis menjadi sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu perusahaan. Informasi 
merupakan kebutuhan penting dalam perancangan kegiatan dan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi 
perkembangan organisasi. Dengan adanya informasi yang akurat dan tepat, maka perusahaan akan dapat memenangkan 
persaingan bisnis tersebut, sebaliknya perusahaan yang masih menggunakan cara manual akan jauh tertinggal dengan 
perusahaan yang telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Di samping itu, perusahaan juga membutuhkan suatu 
teknologi informasi yang dapat mengorganisir dengan baik data-data perusahaan secara terstruktur dan mudah dipahami 
dengan baik, sehingga dapat membantu para pengguna dalam pengaksesan data perusahaan, serta menghasilkan 
keputusan yang berkualitas.  
 
Agar data-data dan informasi yang diperoleh dari organisasi tidak sia-sia, maka diperlukan suatu sistem yang mampu 
menunjang segala kegiatan bisnis organisasi. Sistem tersebut dinamakan sistem informasi. Sistem ini akan mengolah 
data-data yang pada awalnya kurang diperhatikan menjadi sebuah informasi yang penting dan berguna sebagai dasar 
pengambilan keputusan organisasi di masa yang akan datang. Teknologi yang berkembang saat ini menuntut perusahaan 
untuk mengembangkan sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi ini membuat sistem yang ada agar menjadi 
lebih mudah digunakan oleh organisasi serta mampu memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan akurat.   
 
Rumah Sakit (RS) Budi Lestari adalah sebuah rumah sakit umum swasta, di bawah naungan Yayasan SEMANGUN. Saat 
ini banyak sekali rumah sakit yang bermunculan. Rumah sakit-rumah sakit tersebut memiliki sarana dan prasarana 
lengkap dan berteknologi tinggi serta memiliki pelayanan yang lebih baik dan bertaraf internasional. Banyak masyarakat 
yang lebih memilih untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit-rumah sakit tersebut karena mereka merasa bahwa 
sarana dan prasarana yang lengkap dan berteknologi tinggi serta pelayanan yang lebih baik dan bertaraf internasional 
lebih menjamin kesembuhan penyakit. RS Budi Lestari memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan pelayanan yang 
baik. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi persaingan dengan rumah sakit lain, maka RS Budi Lestari membutuhkan 
suatu perancangan sistem informasi yang terkomputerisasi agar dapat memenangkan persaingan dan terus berkembang. 
Sistem pelayanan informasi dan registrasi pasien merupakan salah satu bagian dari sistem rumah sakit yang menangani 
kegiatan front office rumah sakit. Sistem registrasi pasien menyediakan pengisian data sosial pasien, pendaftaran rawat 
jalan, pendaftaran rawat inap, pendaftaran pindah ruang rawat inap dan medical check up. Sistem pelayanan informasi 
menyediakan database mengenai informasi apa saja yang dibutuhkan oleh staf dan pasien. Penggunaan sistem yang 
terkomputerisasi pada sistem registrasi pasien dan pelayanan informasi akan banyak membantu berjalannya kegiatan 
suatu rumah sakit.  
 
1.1  Ruang Lingkup 
Cakupan sistem informasi yang luas pada suatu rumah sakit dan terbatasnya waktu yang tersedia maka penulisan proyek 
Corporate Information System (CIS) ini hanya fokus pada perancangan sistem informasi rumah sakit, sub sistem: 
registrasi pasien yang dibatasi pada: 
1. Registrasi Pasien 

a) Pencatatan registrasi pasien (baru dan lama) anak, dewasa, dan ibu hamil rawat jalan baik itu pasien umum, 
jaminan asuransi/perusahaan, miskin, ataupun pasien rujukan. 

b) Pencatatan registrasi pasien (baru dan lama) anak, dewasa, dan ibu hamil rawat inap baik itu pasien umum, 
jaminan asuransi/perusahaan, miskin, ataupun pasien rujukan. 

c) Pencatatan registrasi pasien medical check up (MCU) paket, baik itu MCU pribadi ataupun MCU rekanan. 
d) Pencatatan registrasi pasien pindah ruang rawat inap. 
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e) Pencatatan penerimaan hasil MCU pasien. 
f) Pencatatan pengambilan hasil MCU pasien. 
g) Pembuatan laporan-laporan yang berhubungan dengan registrasi rawat jalan, rawat inap, dan MCU. 

 
1.2 Tujuan 
Pertama, menganalisis sistem informasi rumah sakit yang sedang berjalan dan mengidentifikasi masalah kebutuhan 
informasi pada RS Budi Lestari. Selanjutnya setelah mendapatkan proses bisnis yang sedang berjalan maka penulis 
merancang sistem informasi rumah sakit sub sistem registrasi pasien untuk dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. 
 
1.3 Manfaat 
Untuk membantu pihak manajemen rumah sakit dalam mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dengan 
menggunakan sistem informasi yang dibangun terutama dalam pelayanan registrasi dan informasi. 

 

2. Metode Penelitian 
2.1  Pengembangan Sistem Aplikasi Bisnis 
Metodologi pengembangan sistem memecahkan pengembangan sistem ke dalam tahap-tahap yang berurutan[1]. Tahap-
tahap SDLC (System Development Life Cycle) tersebut, yaitu: 
1. Sistem investigasi. 
Tujuan dari tahap ini adalah mempelajari sistem yang sudah ada, mengidentifikasi kebutuhan terhadap perubahan-
perubahan, mengusulkan solusi-solusi yang mungkin untuk sementara waktu, dan menilai apakah solusi yang diusulkan 
tersebut layak. Tugas-tugas dalam sistem investigasi:  

a. Strategi bisnis: 
Mempelajari hubungan antara sistem yang diusulkan dengan strategi bisnis dan tujuan bisnis perusahaan. 

b. Aplikasi-aplikasi SIA: 
- Mempelajari aplikasi yang sedang digunakan (jika ada) dan menemukan kelemahan yang ada. 
- Mengusulkan aplikasi baru atau perbaikan dari aplikasi yang sudah ada. 
- Mengidentifikasi keuntungan-keuntungan dan biaya-biaya yang ada dalam memperoleh dan menerapkan 

aplikasi yang baru. 
c. Proses bisnis: 

- Memahami proses bisnis yang sedang berjalan dan perubahan-perubahan yang diperlukan. 
- Mengidentifikasi dampak-dampak terhadap penerapan sistem yang diusulkan pada proses bisnis. 
- Mengidentifikasi dampak-dampak terhadap penerapan sistem yang diusulkan pada karyawan. 
- Mengidentifikasi biaya-biaya terhadap proses desain ulang sistem dan pelatihan bagi pengguna sistem. 
- Mengidentifikasi keuntungan-keuntugan terhadap proses bisnis yang telah diperbaiki. 

d. Lingkungan Teknologi Informasi (TI): 
Menilai apakah sistem yang diusulkan layak dan sesuai dengan strategi organisasi TI, infrastruktur TI, fungsi TI, 
dan proses pengembangan sistem. 

2. Sistem analisis. 
Tujuan utama tahap analisis adalah mengembangkan kebutuhan untuk sistem yang baru. Sistem analisis membutuhkan 
suatu pembelajaran terhadap sistem yang sedang berjalan dan usulan solusi yang lebih lengkap daripada tahap 
investigasi. Tahap ini berfokus pada kebutuhan-kebutuhan dari user yang berbeda (contoh: mencatat data dan membuat 
laporan) dan mengembangkan detail kebutuhan untuk sistem baru. Tugas-tugas dalam sistem analisis: 

a. Strategi bisnis:  
Mempelajari hubungan antara sistem yang diusulkan dengan strategi bisnis dan tujuan bisnis perusahaan. 

b. Aplikasi-aplikasi SIA: 
- Mempelajari aplikasi yang sedang digunakan (jika ada) dan menemukan kelemahan yang ada. 
- Mengusulkan aplikasi baru atau perbaikan dari aplikasi yang sudah ada. 
- Mengidentifikasi keuntungan-keuntungan dan biaya-biaya yang ada dalam memperoleh dan menerapkan 

aplikasi yang baru. 
c. Proses bisnis: 

- Memahami proses bisnis yang sedang berjalan dan perubahan-perubahan yang diperlukan. (Dokumen yang 
sedang berjalan pada proses bisnis). 

- Mengidentifikasi dampak-dampak terhadap penerapan sistem yang diusulkan pada proses bisnis. 
- Mengidentifikasi dampak-dampak terhadap penerapan sistem yang diusulkan pada karyawan. (Rancangan 

dan dokumen yang direvisi pada proses bisnis). 
-  Mengidentifikasi biaya-biaya terhadap proses desain ulang sistem dan pelatihan bagi pengguna sistem. 
-  Mengidentifikasi keuntungan-keuntugan terhadap proses bisnis yang telah diperbaiki. 

d. Lingkungan Teknologi Informasi (TI): 
Menilai apakah sistem yang diusulkan layak sesuai dengan strategi organisasi TI, infrastruktur TI, fungsi TI, dan 
proses pengembangan sistem. 

3. Sistem desain. 
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Tujuan dari sistem desain adalah untuk mengembangkan perwujudan fisik pada sistem. Hal ini dilakukan dengan 
merancang laporan-laporan, formulir-formulir input, tabel-tabel dan langkah-langkah pemrosesan, dengan 
mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan kepada pemasok-pemasok potensial dan dengan memilih pemasok. Tugas-
tugas dalam sistem desain: 

a.    Strategi bisnis: 
Memastikan bahwa rancangan sistem yang diusulkan konsisten dengan strategi dan tujuan bisnis perusahaan. 

b. Aplikasi-aplikasi SIA: 
-  Rancangan laporan-laporan, formulir-formulir input, tabel-tabel, dan proses. 
-  Mempersiapkan RFQ (request for quotation) atau RFP (request for proposal). 
-  Memilih pemasok. 
-  Memilih hardware dan software. 

c. Proses bisnis: 
-  Menyaring proses-proses bisnis dan pengendalian. 
-  Merancang program pelatihan. 

d. Lingkungan Teknologi Informasi (TI): 
Memastikan bahwa rancangan terhadap sistem yang diusulkan tepat sesuai dengan strategi organisasi TI, 
infrastruktur TI, fungsi TI, dan proses pengembangan sistem. 

4. Sistem implementasi. 
Implementasi melibatkan pengembangan aplikasi-aplikasi, pengujian sistem, pelatihan user, membuat perubahan yang 
diperlukan untuk proses bisnis, menginstall sistem, dan mengkonversi dari sistem lama ke sistem baru. Kesimpulan pada 
tahap ini, bahwa sistem yang baru siap digunakan. Tugas-tugas dalam sistem implementasi: 

a. Strategi bisnis: 
 Memastikan bahwa penerapan sistem konsisten dengan strategi dan tujuan bisnis perusahaan. 
b. Aplikasi-aplikasi SIA: 

- Pengembangan aplikasi. 
- Pengujian aplikasi. 
- Penginstallan aplikasi. 
- Pelatihan para pengguna sistem. 
- Konversi ke sistem baru. 

c. Proses bisnis: 
- Menerapkan perubahan proses-proses/pengendalian bisnis. 
- Menerapkan program pelatihan. 

d. Lingkungan Teknologi Informasi: 
 Memastikan bahwa penerapan sistem tepat sesuai dengan strategi organisasi TI, infrastruktur TI, fungsi TI, dan 

proses pengembangan sistem. 
 

2.2 Object Oriented Analysis and Design 
Object oriented analysis and design uses objects and classes as its key concepts and builds on four general principles for 
analysis and design: model the system’s context, emphasize architectural considerations, reuse patterns that express 
well-established design ideas, and tailor the method to each development situation[2]. Metode ini memiliki beberapa 
tujuan, yaitu: 
1. Untuk menentukan persyaratan sistem. 
2. Untuk menghasilkan sebuah rancangan sistem tanpa ketidakpastian yang berarti. 
3. Untuk memahami sebuah sistem, konteksnya, dan kondisi untuk implementasi sistem tersebut. 

 
2.3  Unified Modeling Language (UML) 
UML mengkombinasikan elemen yang terbaik dari metodologi object oriented utama, sementara pada waktu yang sama, 
merefleksikan pelatihan yang paling baik dalam industry[3]. UML merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk 
menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan sebuah sistem informasi. UML 
dikembangkan oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobson, sebagai alat untuk menganalisis dan mendesain 
dengan berorientasi objek[1] . 
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3. Hasil Perancangan dan Pembahasan 
3.1 Rich Picture Perancangan Sistem Informasi 
3.1.1  Proses Registrasi Pasien Baru dan Lama Rawat Jalan  

Pasien Rawat Jalan
Bagian Registrasi dan
Pelayanan Informasi

$

V IS IO  

C O R P O R A T IO N

KTP

Perawat Poliklinik

Kartu
Asuransi

KA

$

VI SI O 
CORPORATI ON

Kartu Pasien

Komputer

$

VISIO CORPORATION

6. Menampilkan ms_pasien

1. Login

3. Menyimpan data pasien

4. Mencetak f registrasiPasien (baru)

5. Mencari pasien pada form 
inf.pasien

9. Menyimpan transaksi 
rawat jalan

2. Mendaftar

10. kartu pasien

11. RM pasien,
Form asuransi+fotokopi KA13. Memanggil 

pasien

14. Konsultasi

Komputer

12. Menampilkan 
tr_rawat jalan

dokter

7. Menampilkan ms_asuransi
/perusahaan

8b. menampilkan ms_jadwal_dr_poli

8a. menampilkan tr_jadwal

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
KA = Kartu Asuransi 
RM = Rekam Medik 
5 = jika pasien lama 
10 = jika pasien baru 
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3.1.2 Proses Registrasi Pasien Rawat Inap 

 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
SPRI = Surat Pernyataan Rawat Inap 
12, 13, 14 = SPRI ditandatangani oleh registrasi dan pasien 
15, 16, 17 = SPRI ditandatangani oleh registrasi, pasien, dan kasir
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3.1.3 Proses Registrasi Pasien Rujukan 

 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
LR = Lembur Rujukan 
RM = Rekam Medik 
SJD = Slip Jasa Dokter 
SPRI = Surat Pernyataan Rawat Inap 
Tr_ralan = Transaksi Rawat Jalan 
16 = untuk pasien rujukan rawat jalan 
17 = untuk pasien rujukan rawat inap 
18 = SPRI ditandatangani oleh bagian registrasi dan pasien 
19 = SPRI ditandatangani oleh bagian registrasi dan pasien 
20, 21, 22 = SPRI ditandatangani oleh bagian registrasi, pasien, dan kasir 
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3.1.4  Proses Registrasi Pasien MCU Paket Pribadi 

 
 

 

 

 

 

Keterangan: 
MCU = Medical Check Up 
SPL/R = Surat Pengantar Laboratorium/Radiologi 
RM = Rekam Medik 
Lab = Laboratorium 
Ro = Radiologi 
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3.1.5 Proses Registrasi Pasien MCU Paket Rekanan 

 
 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
KP = Kartu Pasien 
SK = Surat Keterangan 
RM = Rekam Medik 
SPL/R = Surat Pengantar Laboratorium/Radiologi 
MCU = Medical Check Up 
24 = Status berubah (hasil diberikan ke penagihan) 
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3.1.6 Proses Registrasi Pasien Pindah Ruang Rawat Inap 

 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
SPRI = Surat Pernyataan Rawat Inap 
11, 12, 13 = SPRI ditandatangani oleh registrasi dan pasien 
14, 15, 16 = SPRI ditandatangani oleh registrasi, pasien, dan kasir 
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3.2  UML Class Diagram 
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3.3  Contoh Rancangan Layar 

 
Gambar 1. Layar Registrasi Pasien Baru 

 
 

 
Gambar 2. Layar Registrasi Rawat Jalan 
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Gambar 3. Layar Registrasi Rawat Inap 

 
 

 
Gambar 4. Layar Pasien Pindah Ruang Rawat Inap 
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Gambar 5. Layar Registrasi Medical Check Up 

 

 
Gambar 6. Layar Terima Hasil Medical Check Up 

 
 

 
Gambar 7. Layar Pengambilan Hasil Medical Check Up 

 
4.  Kesimpulan  
Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian proses bisnis yang berjalan di rumah sakit dan juga usulan rancangan 
sistem informasi yang diberikan yaitu sebagai berikut: 
 Suatu aplikasi sistem yang meliputi rancangan database, layar, input, dan output untuk sistem informasi rumah sakit 

sub sistem registrasi pasien pada rumah sakit Budi Lestari Bekasi.  
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 Dengan aplikasi sistem dan prosedur yang diusulkan, proses registrasi pasien dan pelayanan informasi pada rumah 
sakit menjadi lebih cepat dilaksanakan seperti proses registrasi pasien rawat jalan, rawat inap, medical check up, 
pindah ruang rawat inap, penerimaan dan pengambilan hasil MCU, semua data dapat tercatat di dalam sistem. 

 Dari rancangan sistem yang diusulkan diharapkan prosedur registrasi pasien rawat jalan dapat dipastikan tercatat ke 
dalam sistem sehingga data dapat diupdate oleh perawat poliklinik. Kemudian prosedur pasien rawat inap juga dapat 
dipastikan tercatat ke dalam sistem sehingga data dapat diupdate oleh kasir dan bagian rawat inap sehingga bagian 
registrasi tidak perlu lagi berkeliling ke setiap ruangan untuk mencatat secara manual satu per satu pasien yang 
dirawat inap. Kemudian prosedur registrasi pasien medical check up paket, baik pribadi maupun rekanan dapat 
dipastikan tercatat ke dalam sistem sehingga data dapat diupdate oleh bagian kasir. Kemudian prosedur registrasi 
pasien pindah ruang rawat inap dapat dipastikan tercatat ke dalam sistem sehingga data dapat diupdate oleh bagian 
kasir dan rawat inap sehingga pencatatan kasur dan kamar rawat inap yang kosong dan terisi dapat diketahui oleh 
semua staf yang terkait (registrasi, kasir dan rawat inap). Kemudian prosedur penerimaan hasil MCU dapat 
dipastikan tercatat ke dalam sistem sehingga bagian registrasi akan lebih mudah mengkategorikan hasil MCU yang 
sudah didiagnosa dokter atau yang belum. Kemudian prosedur pengambilan hasil MCU dapat dipastikan tercatat ke 
dalam sistem sehingga bagian registrasi akan lebih mudah mengetahui hasil MCU yang sudah diambil atau belum 
oleh pasien yang bersangkutan.  

 Proses pengembangan aplikasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan user dan proses bisnis rumah sakit secara 
umum. 

 
5.  Saran 
1. Menambah infrastruktur komputer dan printer untuk menunjang aktifitas registrasi pasien dan pelayanan informasi. 
2. Aplikasi pada sistem yang dibuat sebatas pada kebutuhan internal rumah sakit. Oleh karena itu, sistem dapat 

dikembangkan sehingga dapat menghasilkan sistem informasi manajemen antrian bagi pasien dan membuat sistem 
informasi berupa kios informasi (touch screen), sehingga proses registrasi pasien dapat lebih mudah dan cepat 
(pasien registrasi sendiri).  
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