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Abstrak 
Rumah Sakit sebagai salah satu institusi pelayanan umum membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang 

akurat dan handal, serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanannya kepada para pasien serta lingkungan 

yang terkait lainnya. Pada proses rawat inap pasien yang masih banyak diterapkan dewasa ini, pasien harus 

menghabiskan waktu untuk menunggu kamar untuk rawat inap di rumah sakit tersedia. Dan karena proses rawat 

inap ini tidaklah cepat dan memerlukan waktu yang lama sampai kamar benar-benar kosong untuk rawat inap. 

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk merancang dan membuat sistem informasi pemesanan 

kamar untuk rawat inap pasien di rumah sakit Kabupaten Purwakarta secara online. Dan metodologi yang 

digunakan oleh penulis yaitu Prototyping, serta penggambaran sistem menggunakan UML (Unified Modelling 

Language). Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memudahkan pasien 

dalam melakukan pemesanan kamar untuk rawat inap pasien di rumah sakit Kabupaten Purwakarta secara online 

darimana saja dan kapan saja. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP, MySQL sebagai 

database. 

Kata kunci: Rumah Sakit, Rawat Inap, Pasien, Prototyping, PHP, dan MySQL. 

 

 

1. Pendahuluan 

Teknologi Internet di Indonesia dewasa ini 

berkembang sangat pesat. Internet telah 

menjangkau banyak lapisan di masyarakat, 

mulai dari pelajar, karyawan, pebisnis, sampai 

kaum manula. Internet terbukti banyak 

memberikan kemudahan bagi setiap orang 

dalam melakukan aktivitas dan mendapatkan 

berbagai macam informasi. Sehinggga kini 

internet telah menjadi alternatif media 

komunikasi dan pertukaran informasi yang 

paling efektif. 

Rumah sakit sebagai salah satu institusi 

pelayanan umum membutuhkan keberadaan 

suatu sistem informasi yang akurat dan handal, 

serta cukup memadai untuk meningkatkan 

pelayanannya kepada para pasien serta 

lingkungan yang terkait lainnya. Dengan 

lingkup pelayanan yang begitu luas tentunya 

banyak sekali permasalahan kompleks yang 

terjadi dalam proses pelayanan di rumah sakit. 

Banyaknya variabel yang berhubungan dengan 

data pasien dan penanganan data pasien secara 

manual dapat menyebabkan kesalahan dalam 

penginputan data, kerangkapan data, dan 

membutuhkan tenaga kerja yang banyak 

sehingga cara kerjanya kurang efektif 

dibandingkan dengan menggunakan sistem. 

Dalam hal ini komputer dan sistem informasi 

yang berhubungan dengan data pasien 

sangatlah dibutuhkan. 

Pada proses rawat inap pasien yang masih 

banyak diterapkan dewasa ini, pasien harus 

menghabiskan waktu untuk menunggu kamar 

untuk rawat inap di rumah sakit tersedia. Dan 

karena proses rawat inap ini tidaklah cepat dan 

memerlukan waktu yang lama sampai kamar 

benar-benar kosong untuk rawat inap. Oleh 

karena itu diperlukan sebuah sistem informasi 

yang dapat melayani pemesanan kamar rawat 

inap secara online serta menampilkan informasi 

mengenai kamar rawat inap secara up-to-date, 

sehingga pasien tidak perlu mengunggu lebih 

dulu di rumah sakit dan akhirnya efektivitas 

dari ssegi waktu dapat tercapai. Hal inilah yang 

mendorong penulis untuk mencoba dan 

sekaligus menuangkan masalah ini dalam 

bentuk laporan skripsi dengan judul 

“Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi 

Pemesanan Kamar Untuk Rawat Inap Pasien Di 

Rumah Sakit Kabupaten Purwakarta Secara 

Online”. 
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Rumusan masalah yang didapat yaitu 

bagaimana penulis merancang dan membuat 

sistem yang dapat memberikan layanan 

pemesanan kamar untuk rawat inap pasien di 

rumah sakit Kabupaten Purwakarta secara 

online. 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu 

merancang dan membuat sistem informasi 

pemesanan kamar untuk rawat inap pasien di 

rumah sakit Kabupaten Purwakarta secara 

online. 

Metodologi penelitian yang dilakukan penulis 

yaitu untuk pengumpulan data dengan studi 

kepustakaan dan observasi, dan untuk 

pengembangan perangkat lunak dengan metode 

prototyping. 

1.1. Konsep Dasar Sistem 

Sistem adalah kumpulan atau group dari bagian 

atau komponen apapun baik fisik maupun 

nonfisik yang saling berhubungan antara satu 

sama lain dan bekerjasama secara harmonis 

untuk mencapai satu tujuan tertentu [1]. 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran yang tertentu[2]. 

Karakteristik atau sifat-sifat suatu sistem yaitu 

sebagai berikut [3]: 

1. Komponen-Komponen 

Setiap sistem baik sistem dalam skala besar 

maupun sistem dalam skala kecil sekalipun 

memiliki komponen-komponen atau 

elemen-elemen yang saling berhubungan 

dan bekerja sama. 

2. Penghubung Sistem 

Penghubung sistem merupakan media 

perantara subsistem yang satu dengan 

subsistem yang lainnya. 

3. Lingkungan Luar 

Lingkungan luar sistem adalah segala 

sesuatu yang berada di luar batas sistem 

yang berupa ekosistem dimana sistem 

tersebut berada. 

4. Batas Sistem 

Batas sistem merupakan daerah pemisah 

antara satu sistem dengan sistem yang 

lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 

5. Masukan Sistem 

Masukan adalah bahan atau energi yang 

dimasukkan ke dalam sistem yang akan 

diproses oleh sistem sesuai fungsi. 

6. Keluaran Sistem 

Keluaran merupakan hasil dari pengolahan 

suatu sistem yang didapat dari hasil proses 

sistem. 

7. Pengolah Sistem 

Pengolah sistem adalah mesin atau 

mekanisme yang digunakan untuk 

mengubah masukan menjadi keluaran. 

8. Sasaran dan Tujuan 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) 

atau sasaran (objective). 

1.2. Konsep Dasar Informasi 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi 

bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat 

ini atau mendatang [4]. 

1.3. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial, dan 

kegiatan strategis dari suatu organisasi dan 

meneyediakan pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan [3]. 

2. Pembahasan 

2.1. Sistem Berjalan 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

dan prosedur pemesanan kamar rawat inap 

adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Activity Diagram Sistem Berjalan 

 

2.2. Sistem Usulan 

Berikut adalah sistem usulan dari prosedur 

pemesanan kamar rawat inap adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 2. Activity Diagram Sistem Usulan 

 

Model penggamabaran sistem menggunakan 

UML (Unified Modelling Language) dengan 

Use Case Diagram sebagai berikut : 

 
Gambar 3. Usecase Diagram Admin dan 

Pasien 

 

Activity Diagram sebagai berikut : 

 
Gambar 4. Activity Diagram Admin Olah 

Pemesanan 

 

 

Sequence Diagram sebagai berikut : 
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Gambar 5. Sequence Diagram Admin Olah 

Pemesanan 

 

2.3. Implementasi 

Berikut hasil dari implementasi perancangan di 

atas dalam bentuk aplikasi yang menggunakan 

bahasa pemograman PHP dan MySQL sebagai 

database : 

 
Gambar 6. Halaman Admin Olah Data 

Pemesanan 

3. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi, 

maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 

Dalam merancang dan membuat Sistem 

Informasi Pemesanan Kamar, penulis 

menggunakan UML dijelaskan  melalui text use 

case, use case diagram, activity diagram, 

sequence diagram, dan class diagram. Metode 

pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan adalah metode prototyping dari 

pengumpulan kebutuham, perancangan sampai 

evaluasi prototype. Pengujian dari Sistem 

Informasi Pemesanan Kamar menggunakan 

metode black box dengan mengevaluasi hanya 

dari tampilan antarmuka dan hanya mengetahui 

input dan output sesuai dengan kebutuhan 

klien. Secara keseluruhan permintaan dari klien 

sudah memenuhi kebutuhan. Jadi Sistem 

Informasi Pemesanan Kamar memudahkan 

dalam proses pemesanan kamar untuk rawat 

inap tidak terbatas waktu, kapan pun dapat 

memesan kamar untuk rawat inap sehingga 

pasien tidak direpotkan dengan mendatangi 

rumah sakit dan menanyakan kamar yang 

kosong. 
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