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ABSTRAK 
 

Proses pendaftaran pada Puskesmas Merdeka diantaranya pendaftaran kartu berobat 
pasien masih secara konvensional dengan melakukan pencatatan pada buku oleh staff 
bagian pendaftaran, kemudian sering terjadi antrian pasien yang panjang saat 
pendaftaran dikarenakan sebagian besar pasien mendaftar secara langsung saat ingin 
berobat di Puskesmas, dan pada saat pasien melakukan pendaftaran untuk berobat, 
pasien hanya mendapatkan kartu berobat, karcis dan kartu status pasien tanpa 
mendapatkan nomor antrian berobat untuk poli yang dituju pasien, serta belum 
adanya informasi penjadwalan untuk berobat. Maka dari itu dibuat sistem informasi 
pendaftaran pasien berbasis SMS Gateway dengan menggunakan metode 
pengembangan sistem model Air Terjun (Waterfall), hasil dari penelitian ini yaitu 
sebuah sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS Gateway, meliputi 
Pendaftaran Kartu Berobat, Informasi dokter, informasi jadwal dokter, 
pendaftaran nomor antrian berobat dan pembatalan nomor antrian berobat, yang 
diharapkan dapat membantu pihak puskesmas hususnya pada bagian pendaftaran 
umum dalam melayani pendafatran pasien umum. 
 
Kata Kunci: SMS Gateway, Pendaftaran, Puskesmas
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

      Teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (Information and 

Communication Technology) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan global. Oleh karena itu, setiap instansi berlomba untuk 

menghubungkan ICT guna membangun dan memberdayakan sumber daya 

manusia berbasis pengetahuan agar dapat bersaing dalam era global             

(Herny dan Eri, 2012: 124). Selain itu, kualitas informasi juga dipengaruhi dengan 

cara penyebaran informasi, informasi yang disampaikan cenderung banyak          

ketidakakuratan dengan informasi yang disebarkan secara langsung seperti dari 

mulut ke mulut, karena penyampaian informasi dari mulut ke mulut sering 

mengalami perubahan baik dari jumlah kata ataupun makna pesan yang 

disampaikan. Maka dari itu teknologi dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

pemecahan masalah, agar meminimalisasi kesalahan informasi terutama dalam hal 

penyebaran informasi. 

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam 

memudahkan pengelolaan informasi dan meningkatan pelayanan informasi sesuai 

kebutuhan dengan cepat dimanapun pengguna informasi berada yaitu SMS (Short 

Message Service). Dimana pelayanan produk SMS dibagi menjadi beberapa jenis 

kategori diantaranya: SMS Premium, SMS Blasting, SMS Pull, SMS Push dan 

SMS Gateway. SMS Gateway dapat menyebarkan pesan keratusan nomor secara 

otomatis dan cepat, yang langsung terhubung pada database nomor-nomor 

telepon seluler tanpa harus mengetik ratusan nomor dan pesan di telepon seluler, 

karena semua nomor akan diambil secara otomatis dari database tersebut.  

Selain itu, SMS Gateway dapat mengautomatisasi pesan-pesan yang dikirim 

menggunakan program tambahan yang dapat dibuat sendiri, dan SMS sebagai 

sarana komunikasi karena berbiaya murah, terjangkau untuk golongan menengah 

ke bawah serta dapat diintegrasikan terhadap sektor pembangunan kesehatan 



2 
 

seperti pada Puskesmas Merdeka Kota Palembang. Sebagai layanan kesehatan 

masyarakat serta terlibat langsung dengan masyarakat, mempunyai multi poli 

yang ditangani, diantaranya Poli Umum, Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Poli 

Gigi, Poli Anak, serta Unit Gilingan Mas. 

Salah satu pelayanan kesehatan di Puskesmas Merdeka yaitu sistem informasi 

pendaftaran pasien masih secara konvensional dengan melakukan pengarsipan dan 

pencatatan pada buku, seperti pencatatan pendaftaran kartu berobat pasien dan 

pendaftaran berobat. Sehingga banyak kertas untuk menyimpan arsip-arsip data 

pasien dalam lemari arsip, dan kesulitan pada bagian pendaftaran yang harus 

mencari arsip data pasien untuk berobat. Akibat lain dari sisi ini yaitu 

membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan data pasien, sehingga dipenuhi 

antrian pasien dimana setiap harinya rata-rata 200 orang pasien yang melakukan 

pendaftaran, tidak hanya itu pelayanan yang bermutu baik, cepat, dan murah juga 

sangat diharapkan oleh masyarakat. 

Berdasarkan uraian, dibuat sebuah sistem yang digunakan dalam proses 

pendaftaran pasien di Puskesmas merdeka Kota Palembang dengan memanfaatkan 

teknologi SMS Gateway Auto-Responder. Sistem ini memungkinkan pasien untuk 

melakukan pendaftaran kartu berobat, pendaftaran nomor antrian berobat, 

pembatalan nomor antrian berobat dan informasi poli. Dengan mengirimkan 

request berdasarkan format yang sudah ditentukan dan server dapat secara 

otomatis mengirimkan SMS informasi pendaftaran kartu berobat, pendaftaran 

nomor antrian berobat, pembatalan nomor antrian berobat dan informasi poli. 

Oleh karena itu penulis menetapkan judul ”Sistem Informasi Pendaftaran 

Pasien Berbasis SMS Gateway Pada Puskesmas Merdeka Kota Palembang”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan berdasarkan latar 

belakang yaitu “Bagaimana membuat sistem informasi pendaftaran pasien 

berbasis SMS Gateway pada Puskesmas Merdeka Kota Palembang yang meliputi 

pendaftaran kartu berobat pasien, pendaftaran nomor antrian berobat,               

pembatalan nomor antrian berobat dan informasi poli?”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibutuhkan dalam penelitian dan membuat sistem informasi 

pendaftaran pasien berbasis SMS Gateway pada Puskesmas Merdeka Kota 

Palembang, batasan masalah dari penelitian diantaranya: 

1. Sistem informasi pendaftaran pasien yang dimaksud ialah pasien Umum, 

bukan pasien yang termasuk BPJS dan JAMSOSKES karena pasien tersebut 

telah memiliki sistem tersendiri 

2. Dalam penggunaan sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS 

Gateway ini, pasien cukup dengan mengirimkan SMS berupa format yang 

sudah ditentukan 

3. Sistem tidak membahas mengenai rincian biaya yang dilakukan pada 

penelitian. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini membuat sistem informasi pendaftaran pasien 

berbasis SMS Gateway pada Puskesmas Merdeka Kota Palembang yang meliputi 

pendaftaran kartu berobat pasien, pendafaran nomor antrian berobat, pembatalan 

nomor antrian berobat dan informasi poli. 

1.4.2 Manfaat  

Manfaat penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademik 

Menjadi bahan bacaan dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian 

selanjutnya dengan kajian ilmu yang sama sehingga bisa menciptakan sistem 

informasi serupa yang lebih baik lagi. 

2. Bagi Peneliti 

Meningkatkan kompetensi keilmuan dan menambah wawasan.  

3. Bagi Puskesmas Merdeka  

Menjadi bahan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya 

peningkatan kinerja pegawai bagian pendaftaran Puskesmas Merdeka Kota 

Palembang.  
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan antara lain: 

1.5.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanaan pada bulan Maret sampai November 2015. Dan tempat 

dilakukannya penelitian ialah pada Puskesmas Merdeka khususnya di bagian 

pelayanan yang beralamat Jl. Merdeka No. 66 kelurahan Talang Semut Kota 

Palembang. 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian diantaranya:  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari 

responden. Wawancara yang dilakukan dapat berupa wawancara personal, 

wawancara intersep dan wawancara telepon (Jogiyanto, 2008: 111). 

Wawancara yang dilakukan ialah pada bagian TU dan bagian pendaftaran 

untuk mengetahui data-data yang dibutuhkan seputar Puskesmas Merdeka. 

2. Observasi  

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer 

dengan cara mengamati langsung obyek datanya (Jogiyanto, 2008: 89). 

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat 

penelitian di Puskesmas Merdeka Kota Palembang. 

3. Studi Pustaka 

Yaitu dengan melakukan pencarian, membaca, memahami, dan menganalisis 

berbagai literatur, hasil penelitian atau studi yang berhubungan dengan 

penelitian (Nanang Martono, 2014: 46). Pengumpulan data dan informasi 

yang dilakukan langsung dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku 

dan referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang terlampir 

pada halaman daftar pustaka. 

1.5.3 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam sistem Informasi 

pendaftaran pasien berbasis SMS Gateway Pada Puskesmas Merdeka Kota 

Palembang menggunakan metode air terjun (Waterfall). Menurut Roger S. 
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Pressman (2012: 39), model air terjun (waterfall) dapat dipahami dengan baik saat 

pekerjaan mengalir secara linear dari komunikasi hingga ke penyerahan sistem 

atau perangkat lunak ke pelanggan/pengguna. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penulis membagi sistematika penulisan secara garis besar dalam lima bab, 

agar mempermudah dalam mengetahui dan mengikuti pembahasan, serta format 

penulisan skripsi, dimana bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan. 

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodologi penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan teori–teori pendukung dan mendasari 

pembahasan secara detail yang berupa definisi–definisi atau model yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atas masalah yang diteliti. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi penerapaan dari tahapan metode pengembangan 

sistem yang digunakan dalam penelitian, dimulai dari komunikasi, 

perencanaan, dan pemodelan, yaitu analisis sistem yang sedang berjalan 

pada Puskesmas Merdeka, perancangan sistem yang akan dibuat pada 

Puskesmas Merdeka, serta  perancangan tabel dan desain interface. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan yang didapat dari 

penelitian, serta pengujian sistem informasi pendaftaran pasien yang 

dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan masalah pada 

bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang bisa bermanfaat 

untuk pengembangan sistem selanjutnya. 



 
 

6 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan Pemanfaatan Sains dan 
Teknologi 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam berbagai bidang kehidupan, antara 

lain dalam bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan sosial, kesehatan serta agama. 

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-Jasiyah ayat 13 yang menjelaskan 

tentang pemanfaatan sains dan Teknologi: 

 

 �ٖ َٰ�ٓ�َ 	َِ� ۡ��ُۚ إِنَّ �ِ َذٰ ِّ� ��ٗ��ِ�ِت َوَ�� �ِ ٱۡ�َۡرِض َ ٰ$َ ٰ�َ  ٱ�%َِّ� � َّ� &'َُ� (َ َوَ*(َّ

  ]١٣,*$رة ا�2�3�1[ ١٣�ِّ.َۡ$ٖم �َ,َ+َ'َُّ)وَن 

Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 
untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh dalam hal yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-
orang yang berpikir (Q.S. Al Jasiyah: 13).  

Menurut Departemen Agama RI (2010: 214), Ayat tersebut menjelaskan 

bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta kedua isinya, kemudian 

menundukkannya bagi manusia agar memanfaatkannya dengan mudah dan 

membantu melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah dibumi. Dari kejadian 

langit dan bumi dan apa yang ada padanya, terdapat tanda-tanda kekuasaan dan 

kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Maksudnya ialah 

Allah menciptakan kesemuanya antara langit dan bumi beserta isinya untuk 

dimanfaatkan oleh manusia, kemudian semuanya itu ditundukkan karena 

sesungguhnya terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah bagi kaum yang 

berpikir mengenainya agar mereka beriman. 

Salah satu cara berkomunikasi lewat telepon selluler/ponsel sangat digemari 

oleh hampir setiap orang yaitu SMS, setiap orang dapat mengungkapkan pesan-

pesannya melalui SMS dalam berbagai cara dan bentuk dengan harga yang relatif 

murah sehingga tidak menjadi boros, dijelaskan Al-Qur’an Surat Al-Isra’: 26-27.  
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Dan berikanlah kepada keluarga – keluarga yang dekat dengan akan haknya, 
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 
menghambur–hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros–
pemboros itu adalah saudara–saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat 
ingkar kepada Tuhan-Nya (Q.S. Al-Isra’: 26-27). 

Pada Tafsiran Departemen Agama RI ayat 26 Allah SWT memerintahkan 

kepada kaum muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak yang harus ditunaikan itu ialah: 

mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi 

rumahnya dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan-

penderitaan yang mereka alami. sekiranya ada di antara keluarga-keluarga yang 

dekat, ataupun orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan itu 

memerlukan biaya yang diperlukan untuk keperluan hidupnya maka hendaklah 

diberi bantuan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang 

yang dalam perjalanan yang patut diringankan penderitaannya, ialah orang yang 

melakukan perjalanan karena tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh agama. Orang 

yang demikian keadaannya perlu dibantu dan ditolong agar bias mencapai 

tujuannya. 

Kemudian pada ayat 27 Allah SWT menyatakan bahwa pemboros-pemboros 

itu adalah saudara-saudara setan. Ungkapan serupa ini biasa dipergunakan oleh 

orang-orang Arab. Orang yang membiasakan diri mengikuti sesuatu peraturan dan 

sesuatu kaum atau mengikuti jejak langkahnya, disebut saudara-saudara kaum itu. 

Jadi orang-orang yang memboroskan hartanya, berarti orang-orang yang 

mengikuti langkah setan. Dan yang dimaksud pemboros-pemboros dalam ayat ini 

ialah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan 

maksiat dan perbuatan itu tentunya di luar perintah Allah. Orang-orang serupa 

inilah yang disebut kawan-kawan setan. Di dunia mereka itu tergoda oleh setan, 

dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. 
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2.2 Sistem Informasi 

Menurut Tata Sutabri (2012: 22), sistem merupakan suatu bentuk integrasi 

antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran 

yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada di dalam sistem tersebut. 

Sedangkan menurut Tata Sutabri (2012: 6), Sistem pada dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Fathansyah (2012: 11), menambahkan sistem adalah sebuah tatanan 

(keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan 

fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama 

bertujuan untuk memenuhi proses tertentu. Kesimpulan dari hasil referensi 

mengenai definisi sistem ialah serangkaian elemen atau komponen yang saling 

berinteraksi satu sama lainnya dan bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Tata Sutabri (2012: 29), informasi adalah sebuah istilah yang tepat 

dalam pemakaian umum. Informasi dapat mengenai data mentah, data tersusun, 

kapasistas sebagai saluran komuniasi, dan lain sebagainya. Infomasi adalah data 

yang telah diklasifikasi atau diinterpretasi untuk digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Sedangkan Tata Sutabri (2012: 22), menjelaskan informasi adalah data 

yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulan dari hasil referensi mengenai 

definisi informasi ialah suatu data yang telah diolah sedemikianrupa sehingga 

menghasilkan output yang mempunyai makna, nilai, berarti dan dapat dipahami 

serta dimengerti bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Tata Sutabri (2012: 46), sistem informasi adalah suatu sistem di 

dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan 

kegiatan strategis dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak 

luar tertentu dengan laporan-laporan yang di perlukan. I Putu (2014: 10), 

menambahkan sistem informasi merupakan gabungan dari empat bagian utama. 

Keempat bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak (software), perangkat 

keras (hardware), infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih. 
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Keempat bagian utama ini saling berkaitan untuk menciptakan sebuah sistem yang 

dapat mengolah perencanaan, kontrol, koordinasi, dan pengambilan keputusan.  

Kesimpulan dari hasil referensi mengenai definisi sistem informasi adalah 

komponen yang saling berkaitan dan bekerjasama dalam mengumpulkan, 

memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi yang 

bermanfaat untuk penggunanya dengan tujuan pengambilan keputusan. Pada 

sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS gateway adalah sebuah sistem 

yang memungkinkan pasien untuk melakukan pendaftaran baik pendaftaran 

nomor anggota atau pendaftaran nomor antrian berobat pada bagian pendaftaran 

Puskesmas Merdeka Kota Palembang dengan tidak datang langsung ke tempat, 

namun cukup melalui SMS dengan mengetikan format tertentu yang sudah 

ditentukan oleh sistem. Selain itu sistem informasi pendaftaran pasien tidak hanya 

mampu melakukan pendaftaran saja, namun juga dapat digunakan untuk 

mengetahui informasi dokter, informasi jadwal dokter dan melakukan pembatalan 

nomor antrian melalui SMS. 

 

2.3 Short Message Service (SMS) Gateway 

Menurut Agus Saputra (2013: 4), Short Message Service (SMS) adalah fitur 

yang digunakan untuk berkirim pesan dalam format teks dan SMS Gateway 

merupakan komunikasi dua arah, mengirim dan menerima, digunakan untuk SMS 

keyword, polling ataupun informasi lainnya. SMS ini menggunakan kartu GSM, 

dan tarifnya disesuaikan dengan kartu tersebut. Wahana Komputer (2014: 1), 

mendefinisikan bahwa SMS Gateway adalah suatu platform yang menyediakan 

mekanisme untuk mengirim dan menerima SMS. Dan M. Hilmi Masruri (2015: 

1), menambahkan SMS Gateway adalah suatu platform yang menyediakan 

mekanisme untuk EUA menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile 

(HPA, PDA phone, dan lain-lain) melalui SMS Gateway’s shortcode. 

Keunggulan yang dimiliki SMS menurut Agus Saputra (2013: 4) diantaranya:  

1. Biaya relatif murah, pengiriman terjamin sampai ke nomor tujuan selama 

nomor dalam keadaan aktiv, waktu pengiriman cepat, dibandingkan 

menggunakan pos untuk mengirim pesan. 
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2. Pengguna dapat mengirimkan pesan secara fleksibel, yaitu pengguna dapat 

mengirim pesan kapan pun dan dimana saja. 

3. Layanan SMS mudah digunakan, bahkan orang yang tidak mempunyai latar 

belakang IT (Information Technology) dapat memahami cara penggunaanya. 

Sedangkan menurut Fatsyahrina (2013: 66), kelebihan sebuah SMS gateway 

dibandingkan dengan telepon seluler biasa baik dalam pengiriman ataupun 

penerimaan SMSnya ialah SMS gateway merupakan aplikasi komputer yang 

dapat melakukan otomatisasi dan meringankan pekerjaan manual, selain itu juga 

dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak, dibandingkan Jumlah SMS 

yang dapat ditampung oleh pesan masuk  dan pesan terkirim pada telepon seluler 

tidak sebanyak data yang dapat disimpan pada harddisk komputer. Umumnya 

sebuah SMS gateway akan memindahkan data SMS pada device kedalam sebuah 

database agar dapat diproses lebih lanjut, sehingga device GSM modem/telepon 

seluler bersifat sebagai media pengirim dan penerima SMS. 

2.3.1 Sistem Kerja SMS Gateway 

Rancangan arsitektur sistem yang menggambarkan keseluruhan elemen yang 

digunakan pada provider serta bagaimana sistem kerja pada SMS Gateway, 

ilustrasi digambarkan gambar 2.1:  

 

Sumber: (Aminudin, 2014: 8) 

Gambar 2.1 Arsitektur SMS Gateway   

Ketika mengirimkan pesan melalui SMS, perangkat pengirimnya bukan lagi 

handphone tetapi modem GSM, dan Modem inilah yang dikendalikan oleh PC 
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menggunakan aplikasi Gateway. Kemudian pesan tersebut tidak langsung sampai 

ke nomor tujuan akan tetapi melewati beberapa proses, yaitu pesan akan di kirim 

ke SMSC (Short Message Service Centre) untuk sementara jika nomor tujuan 

sedang tidak aktiv atau berada diluar jangkauan, dan jika nomor tujuan sudah 

aktiv dan dapat menerima pesan SMS yang dikirim, ia akan mengirimkan kembali 

pesan konfirmasi ke SMSC yang menyatakan pesan telah di terima, kemudian 

SMSC mengirimkan status tersebut pada pengirim. 

2.3.1.1 SMSC (Short Message Service Centre) 

Menurut Abdiansah (2009: 63-64), pada saat pengiriman pesan SMS dari 

handphone (mobile originate), pesan tersebut dikirimkan ke handphone tujuan 

(mobile terminated), akan tetapi dikirim terlebih dahulu ke SMS Center (SMSC), 

baru kemudian pesan tersebut diteruskan ke handphone tujuan. Dengan adanya 

SMSC ini, kita dapat mengetahui status dari pesan SMS yang telah dikirim, 

apakah telah sampai atau gagal diterima oleh handphone tujuan. Apabila 

hanphone tujuan dalam keadaan aktif dan dapat menerima pesan SMS yang kirim, 

ia akan mengirimkan kembali pesan konfirmasi ke SMSC yang menyatakan pesan 

telah di terima. Kemudian SMSC mengirimkan status tersebut pada pengirim. 

1. Koneksi ke SMSC  

Untuk dapat mengirim dan menerima pesan, harus melakukan koneksi ke 

SMSC. Beberapa cara untuk melakukan koneksi ke SMSC antara lain:  

a. Menggunakan terminal baik berupa GSM modem atau handphone. Cara ini 

adalah yang paling mudah tetapi memiliki kekurangan antara lain jumlah 

pesan yang dikirim permenit. 

b. Koneksi langsung ke SMSC, dengan melakukan koneksi langsung ke SMSC 

dapat mengirim pesan dalam jumlah banyak mencapai sekitar 600 SMS per 

menit tergantung pada kapasitas dari SMSC itu sendiri. Untuk melakukan 

koneksi ke SMSC diperlukan protokol penghubung, protokol yang umum 

digunakan adalah UCP, SMPP, CIMD2, OIS dan TAP. Masing-masing 

operator GSM menyediakan tipe protokol yang berbeda-beda. 

c. Menggunakan software bantu, banyak vendor telekomunikasi menawarkan 

software bantu untuk melakukan koneksi ke SMSC, dari yang bersifat 
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freeware, open source sampai komersial. Berikut adalah daftar SMSC pada 

beberapa operator GSM di Indonesia: 

Tabel 2.1 Operator GSM 
Operator GSM  Nomor SMSC  
Satelindo  62816124  
Excelcomindo  62818445009  
Telkomsel  6281100000  
IM3  62855000000  

Sumber: (Abdiansah, 2009: 63) 

2.3.1.2 Protocol Data Unit (PDU) 

Menurut Abdiansah (2009: 64-65) yang didefinisikan oleh Gunawan, bahwa 

PDU adalah format message dalam heksadesimal octet dan semi-decimal octet 

dengan panjang mencapai 160 (7 bit default alfabeth) atau 140 (8 bit) karakter. 

Data yang mengalir ke SMSC harus berbentuk PDU (Protocol Data Unit). PDU 

berisi bilangan-bilangan heksadesimal yang mencerminkan bahasa I/O. PDU 

terdiri atas beberapa header untuk kirim SMS ke SMSC berbeda dengan header 

yang diterima dari SMSC. 

1. PDU untuk kirim SMS ke SMSC, terdiri dari 8 header sebagai berikut :  

1) Jumlah pasangan Heksadesimal SMSC dalam bilangan Heksa.  

2) Nasional / International Code. 

a. Untuk nasional, kode subheader-nya 81.  

b.Untuk International, kode subheader-nya 91.  

3) Nomor SMSC sendiri, terdiri dalam pasangan heksa dibalik-balik. Jika 

tertinggal satu angka heksa yang tidak memiliki pasangan, angka tersebut 

akan dipasangkan dengan huruf F di depannya. 

Misalnya :  

Nomor SMSC 0818445009 diubah menjadi: 

a. 06 = ada 6 pasang  

b.81 = 1 pasang 

c. 80-81-44-05-09 = 5 pasang  

Point pertama adalah penanda untuk jumlah pasangan SMSC, point kedua 

adalah penanda untuk Nasional / International. Point kedua adalah nomor 
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SMSC-nya, Jumlah pasangan dari point kedua (1 pasang) dan point ketiga (5 

pasang) maka didapatkan 6 pasang atau dalam heksadesimal 06. sehingga, 

jika digabungkan maka akan menjadi format seperti di bawah ini dalam 

heksadesimal 06818081440509. 

4) Nomor Ponsel penerima  

Format nomor ponsel penerima dalam bentuk PDU sama dengan untuk 

SMSC. Header ini terdiri atas 3 bagian.  

a. Jumlah pasangan heksadesimal SMSC dalam bilangan heksa.  

b.Nasional / International Code. 

c. No SMSC-nya sendiri, dalam pasangan heksa dibalik-balik. Jika tertinggal 

satu angka heksa yang tidak memiliki pasangan, angka tersebut dipasangkan 

dengan huruf F di depannya.  

Contoh Nomor penerima adalah 081328080020. maka diubah menjadi 

format PDU sbb:  

0B = adalah 11 yang dirubah ke angka heksadesimal yang menyatakan 

jumlah angka nomor penerima  

81 = adalah National / International  

80-31-82-80-00-02.  

Digabungkan menjadi 0B81803182800002  

5) Bentuk SMS  

Bentuk SMS terdiri dari 3 yaitu :  

a. 00 untuk dikirim sebagai SMS.  

b.01 dikirim sebagai Telex.  

c. 02 Dikirim sebagai Fax.  

Dalam hal ini, untuk mengirim dalam bentuk SMS maka digunakan 00 

untuk format bentuk SMS.  

6) Skema Encoding Data I/O.  

Ada dua skema, yaitu :  

a. Skema 7 bit, ditandai dengan angka 0 atau 00 

b.Skema 8 bit, ditandai dengan angka lebih besar dari 0 diubah ke 

heksadesimal  
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7) Jangka waktu sebelum SMS expired.  

Jangka waktu SMS expired maksudnya, bilangan yang diberikan untuk 

mewakili jumlah waktu validitas SMS tersebut. Formatnya adalah bilangan 

heksadesimal yang dikonversi dari bilangan integer. Dimana bilangan integer 

adalah waktu yang diberikan.  

 

2.4 Gammu 

Menurut Aminudin (2014: 20), bahwa Gammu adalah sebuah aplikasi yang 

dikhususkan untuk membangun sebuah SMS Gateway yang menghubungkan 

antara operator seluler ke internet dan sebaliknya. Hilmi (2015: 2), menambahkan 

Gammu merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola 

berbagai fungsi pada handphone, modem, dan perangkat sejenis lainnya. Fungsi-

fungsi yang dapat dikelola oleh gammu, antara lain adalah fungsi nomor kontak 

(Phonebook) dan fungsi SMS. Dan menurut Hilmi (2015: 3), Gammu memiliki 

keunggulan diantaranya : 

1. Gammu bisa dijalankan di Windows maupun Linux 

2. Banyak device yang kompatibel oleh Gammu 

3. Gammu menggunakan database MySQL 

4. Gammu kompatibel dengan kabel data USB atau Serial 

5. Gammu ialah aplikasi open source yang dapat dipakai secara gratis, tidak 

memerlukan banyak hardware (hanya perlu PC+modem) sehingga 

memudahkan dalam mengembangkan aplikasi dengan modal sedikit. 

 

2.5 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut J Whitten, (2004: 326) Data Flow Diagram (DFD) atau diagram 

aliran data adalah alat yang menggambarkan aliran data melalui sistem dan kerja 

atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Menurut Rosa AS dan M 

Shalahuddin (2013: 70-71), Informasi yang ada di dalam perangkat lunak 

dimodifikasi dengan beberapa transformasi yang dibutuhkan. Data Flow Diagram 

(DFD) atau dalam bahasa Indonesia menjadi Diagram Aliran Data (DAD) adalah 

representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi 
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informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan (input) dan 

keluaran (output). DFD dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah sistem 

atau perangkat lunak pada beberapa level abstraksi, dibagi menjadi beberapa level 

yang lebih detail untuk mempresentasikan aliran informasi. Berikut notasi-notasi 

pada Data Flow Diagram (DFD) Edward Yourdon dan Tom De Marco: 

Tabel 2.2 Notasi-notasi pada Data Flow Diagram (DFD) 
Notasi Keterangan 
 Proses atau fungsi atau prosedur.  

Pada pemodelan perangkat lunak yang akan 
diimplementasikan dengan pemograman terstruktur, 
maka pemodelan notasi inilah yang harusnya menjadi 
fungsi atau prosedur di dalam kode program. 
 
Catatan : nama yang diberikan pada sebuah proses 
biasanya berupa kata kerja. 

 
 

File atau basis data atau penyimpanan (storage). 
Pada pemodelan perangkat lunak yang akan 
diimplementasikan dengan pemograman terstruktur, 
maka pemodelan notasi inilah yang harusnya dibuat 
menjadi tabel-tabel pada basis data (Entity 
Relationship Diagram (ERD), Conceptual Data 
Model (CDM), Physical Data Model (PDM)). 
 
Catatan : nama yang diberikan pada sebuah 
penyimpanan biasanya kata benda. 
 

 Entitas luar (external entity) atau masukan (input) 
atau keluaran (output) atau orang yang 
memakai/berinteraksi dengan perangkat lunak yang 
dimodelkan atau sistem lain yang terkait dengan 
aliran data dari sistem yang dimodelkan. 
 
Catatan : nama yang digunakan pada masukan (input) 
atau keluaran (output) biasanya berupa kata benda.  

 Aliran data merupakan data yang dikirim antar 
proses, dari penyimpanan  ke proses, atau dari proses 
ke masukan (input) atau keluaran (output). 
  
Catatan : nama yang digunakan  pada aliran data 
biasanya berupa kata benda, dapat diawali dengan 
kata data misalnya “data siswa” atau tanpa kata data 
misalnya “siswa” 

Sumber: (Rosa As dan M Shalahuddin, 2013 : 71) 
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Berikut ini adalah tahapan-tahapan perancangan dengan menggunakan Data 

Flow Diagram (DFD) menurut Rossa As dan M Shalahuddin (2013 : 72-73): 

1. Membuat Data Flow Diagram (DFD) Level 0  

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 menggambarkan sistem yang akan dibuat 

sebagai suatu entitas tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun sistem 

lain. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 digunakan untuk menggambarkan 

interaksi antara sistem yang akan dikembangkan dengan entitas luar. 

2. Membuat Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

Data Flow Diagram (DFD) Level 1 digunakan untuk menggambarkan modul- 

modul yang ada dalam sistem yang akan dikembangkan. Data Flow Diagram 

(DFD) Level 1 merupakan hasil breakdown Data Flow Diagram (DFD) Level 

0 yang sebelumnya sudah dibuat. 

3. Membuat Data Flow Diagram (DFD) Level 2 

Modul-modul pada Data Flow Diagram (DFD) Level 1 dapat di-breakdown 

menjadi Data Flow Diagram (DFD) Level 2. Modul mana saja yang harus di-

breakdown lebih detail tergantung pada tingkat kedetailan modul maka modul 

tersebut sudah tidak perlu untuk di-breakdown lagi. Untuk sebuah sistem, 

jumlah Data Flow Diagram (DFD) Level 2 sama dengan jumlah modul pada 

Data Flow Diagram (DFD) Level 1 yang di-breakdown. 

4. Membuat Data Flow Diagram (DFD) Level 3 dan seterusnya 

Data Flow Diagram (DFD) Level 3,4,5, dan seterusnya merupakan breakdown 

dari modul pada Data Flow Diagram (DFD) Level di-atasnya. Breakdown 

pada level 3,4,5, dan seterusnya aturannya sama persis dengan Data Flow 

Diagram (DFD) Level 1 atau Level 2. 

2.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Yeremia, dkk (2013) yang didefiniskan oleh Marlinda, Entity 

Relationship Diagram (ERD) adalah diagram dari sistem yang menggambarkan 

hubungan antar entitas beserta relasinya yang saling terhubung. ERD 

menyediakan bentuk untuk menunjukkan struktur keseluruhan dari data user. 

Dalam ERD data-data tersebut digambarkan dengan menggunakan simbol entity. 
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Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa entity yang saling terkait untuk 

menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh sistem. 

Menurut Fathansyah (2012: 81-82), notasi-notasi simbolik di dalam Diagram 

Entity-Relationship (Diagram E-R) yang dapat digunakan adalah : 

1. Persegi panjang, menyatakan himpunan entitas 

2. Lingkaran/Elip, menyatakan atribut (atribut yang berfungsi sebagai key digaris 

bawahi) 

3. Belah ketupat, menyatakan himpunan relasi. 

4. Garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan,entitas 

dan himpunan entitas dan atributnya 

5. Kardinalitas relasi dapat dinyatakan dengan banyaknya garis cabang atau 

dengan pemakaian angka (1 dan 1 untuk relasi satu-ke-satu dan N untuk relasi 

satu-ke-banyak atau N dan N untuk relasi banyak-ke-banyak).  

 

2.7 Basis Data 

Menurut Fathansyah (2012: 2), Basis Data terdiri atas dua kata, yaitu basis dan 

data. Kata Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat 

bersarang/berkumpul. Sedangkan Data adalah representasi fakta dunia nyata yang 

mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), 

barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang diwujudkan 

dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. 

Sedangkan menurut Rosa A.S dan M. Salahuddin (2013: 43-44), Sistem basis 

data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya memelihara data yang 

sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. 

Pada intinya basis data merupakan media untuk menyimpan data agar dapat 

diakses dengan mudah dan cepat. Sistem informasi tidak dapat dipisahkan dengan 

kebutuhan akan basis data apapun bentuknya, baik berupa file teks ataupun Data 

Base Management System (DBMS). 

Kesimpulan dari hasil referensi mengenai definisi basis data adalah himpunan 

kelompok data (arsip) yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa 

agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. karena basis 
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data merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi, dan 

basis dalam menyediakan informasi bagi pemakai. Kebutuhan basis data dalam 

sistem informasi meliputi: 

1. Memasukkan, menyimpan, dan mengambil data 

2. Membuat laporan berdasarkan data yang telah disimpan 

 

2.8 Tool’s Pengembangan Sistem Xampp, PHP dan MYSQL 

Menurut Riyanto (2014: 1), Xampp merupakan paket PHP dan MySQL 

berbasis open source, yang dapat digunakan sebagai tool’s pembantu 

pengembangan aplikasi berbasis PHP. Xampp mengkombinasikan beberapa paket 

perangkat lunak berbeda kedalam satu paket. 

Menurut Agus Saputra (2013: 14-15), PHP merupakan singkatan dari PHP 

Hypertext Preprocessor yaitu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk 

membangun suatu website dinamis. PHP berbeda kondisi dengan HTML karena 

HTML digunakan sebagai pembangunan atau pondasi dari kerangka layout web, 

sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya, sehingga dengan adanya PHP 

sebuah web akan mudah di-maintenance. PHP berjalan pada sisi server sehingga 

PHP disebut juga sebagai bahasa Server Slide Scripting yang artinya dalam setiap 

menjalankan PHP wajib membutuhkan web server dalam menjalankannya.  

Menurut Wahana Komputer (2014: 5), MySql digunakan sebagai basis data 

tempat menyimpanan semua data pada program SMS Gateway, data yang akan 

disimpan adalah pesan masuk, pesan dikirim, daftar kontak, jadwal pengiriman, 

dan lain sebagainya. Dengan penggunaan basis data maka tidak perlu khawatir 

pada batasan jumlah pesan masuk ataupun daftar kontak yang dapat disimpan. 

Agus Saputra (2013: 21), menjelaskan bahwa MySql bekerja menggunakan 

SQL Language (Structure Query Language) pada umumnya perintah yang paling 

sering digunakan dalam MySql adalah SELECT (mengambil), INSERT 

(menambah), UPDATE (mengubah), dan DELETE (menghapus), selain itu  SQL 

menyediakan perintah untuk membuat database, field, ataupun index untuk 

menambah atau menghapus data. 
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2.9 Model Air Terjun ( Waterfall)  

Menurut Roger S. Pressman (2012: 46) Model air terjun (waterfall) kadang 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini menyiratkan 

pendekatan yang sistemastis dan berurutan (sekuensial) pada pengembangan 

perangkat lunak, yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan 

berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, pemodelan, konstruksi, serta 

penyerahan sistem/perangkat lunak ke para pelanggan/pengguna, yang diakhiri 

dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan 

yaitu terdapat pada gambar 2.2.  

Sumber: (Roger S, Pressman, 2012: 46) 
Gambar 2.2 Model air terjun (waterfall) 

Berikut adalah penjelasan tahapan dalam metode Model air terjun (Waterfall): 

1. Komunikasi 

Merupakan tahap pertama, yang dilakukan menguraikan hasil wawancara. 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data, melakukan pertemuan dengan 

Pelanggan/pengguna, dimana pelanggan disini ialah Pimpinan Puskesmas 

Merdeka dan pengguna ialah bagian Pendaftaran Umum Puskesmas Merdeka 

Kota Palembang. 

2. Perencanaan 

Merupakan lanjutan dari tahap komunikasi. Pada Tahap ini akan 

menghasilkan data yang berhubungan dengan keinginan  dalam pembuatan 

software, termasuk rencana yang akan dilakukan. 
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3. Pemodelan 

Merupakan lanjutan setelah tahap komunikasi dan Perencanaan. Pada tahap ini 

dilakukan analisis dan perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum 

dibuat coding dimana perancangan yang dibuat menggunakan DFD. Pada 

tahap ini berfokus pada rancangan sistem dan rancangan interface. Tahapan 

ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement 

(kebutuhan perangkat lunak). 

4. Konstruksi 

Merupakan proses membuat Coding. Tahapan inilah yang merupakan tahapan 

secara nyata dalam mengerjakan suatu software, dan setelah pengkodean 

selesai maka akan dilakukan testing yang bertujuan menemukan kesalahan-

kesalahan terhadap system untuk kemudian bisa diperbaiki. 

5. Penyerahan Sistem/Perangkat Lunak ke Para Pelanggan/Pengguna 

Merupakan tahapan ahir dari metode pengembangan Model air terjun 

(waterfall). Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem 

yang sudah jadi akan digunakan oleh user dan dilakukan pemeliharaan secara 

berkala. 

 

2.10 Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak dengan menggunakan kotak hitam (black box),  

Menurut Roger S. Pressman (2012: 597) kotak hitam (black box) juga disebut 

pengujian tingkah laku, berfokus pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. 

Teknik pengujian black box memungkinkan memperoleh serangkaian kondisi 

masukan yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk 

suatu program. Pengujian kotak hitam berupaya untuk menemukan kesalahan 

dalam kategori sebagai  berikut:  

1. fungsi yang salah atau hilang 

2. kesalahan antar muka 

3. kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal 

4. kesalahan perilaku atau kinerja, dan 

5. kesalahan inisialisasi dan penghentian  
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2.11 Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian Sistem Informasi Pendaftaran 

Pasien Pada Puskesmas Merdeka Kota Palembang, berikut diuraikan pada tabel 

2.3: 

Tabel 2.3 Tinjauan Pustaka 
Nama Judul Tahun Isi 

Fatsyahrina 
Fitriastuti 
Ekfanasita 

Aplikasi 
Penerjemah 
Bahasa Berbasis 
Sms Gateway 

2013 Merancang dan membuat 
aplikasi penerjemah bahasa 
menggunakan SMS Gateway, 
dengan bahasa pemrograman 
PHP, database server MySQL, 
Gammu sebagai SMS Gateway, 
dan Macromedia Dreamweaver 
8 sebagai tampilan interfacenya 
sehingga dapat mempermudah 
para pengguna dalam 
memperoleh informasi 
terjemahan bahasa. Metode 
pengembangan sistem yang 
digunakan pada penelitian ini 
yaitu waterfall. 

Victor M. 
Johannis, 
Suprihadi, 
dkk 

Penerapan 
Teknologi SMS 
Gateway pada 
Aplikasi 
Penanggulangan 
Pelanggaran 
Ketertiban 
Umum Berbasis 
Web (Studi 
Kasus : POLRES 
Lembata, NTT) 

2013 Membuat aplikasi layanan 
sebagai alat bantu dalam 
pelaporan dan penanganan 
pelanggaran ketertiban umum 
di wilayah hukum dari 
POLRES Lembata. Metode 
pengembangan sistem yang 
dipakai dalam penelitian ini 
adalah model prototype. 

Fetty 
Nurlaela 

Aplikasi SMS 
Gateway Sebagai 
Sarana 
Penunjang 
Informasi 
Perpustakaan 
Pada Sekolah 
Menengah 
Pertama Negeri 1 
Arjosari 

2013 Membuat aplikasi sistem 
informasi perpustakaan berbasis 
SMS Gateway pada Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 
Arjosari yang mudah diakses 
oleh nomor handphone siswa 
atau orang tua siswa. Metode 
pengembangan sistem yang 
digunakan pada penelitian ini 
yaitu waterfall. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka penulis 

mengembangkan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien berbasis SMS Gateway 

Pada Puskesmas Merdeka Kota Palembang dan pada penelitian sistem informasi 

pendaftaran pasien berbasis SMS Gateway ini menggunakan metode 

pengembangan Waterfall. Dalam sistem informasi pendaftaran pasien tersebut 

dilengkapi dengan pendaftaran kartu berobat pasien, pendaftaran nomor antrian 

berobat, pembatalan nomor antrian berobat, dan informasi poli. Pendaftaran bisa 

dilakukan bagi pasien yang belum memiliki kartu berobat, karena program ini 

menyediakan layanan pendaftaran kartu berobat bagi yang belum terdaftar dan 

belum memiliki kartu berobat pasien. Bagi pasien yang sudah terdaftar serta 

memiliki kartu berobat pasien bisa mengirim SMS pendaftaran nomor antrian 

berobat, pembatalan nomor antrian berobat dan informasi poli pada Puskesmas 

Merdeka Kota Palembang. 
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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
 
 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1 Sejarah Singkat Puskesmas Merdeka Kota Palembang 

Menurut hasil wawancara pada bagian Tata Usaha didapatkan teori mengenai 

sejarah dari Puskesmas Merdeka dimana Puskesmas Merdeka didirikan pada 

tahun 1955 yang awalnya diperuntukan sebagai pengobatan bangsa Belanda, 

karena dahulu di daerah ini merupakan komplek PJKA (Perusahaan Jawatan 

Kereta Api) dan PERTAMINA (Persatuan Perusahaan Pertambangan Minyak dan 

Gas Bumi Nasional) serta terdapat banyak bangsa Belanda yang bekerja di PJKA 

dan PERTAMINA.  

Pada awalnya pengobatan Musi dikhususkan untuk bangsa Belanda saja, akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga bisa ikut pengobatan, 

kemudian sesuai perkembangan zaman mulai tahun 1970-1980 akhirnya berubah 

fungsi menjadi klinik pengobatan untuk masyarakat yaitu Pengobatan Balai Musi, 

dan pada tahun 1980 an sampai saat ini berubah lagi menjadi Puskesmas 

Merdeka, dinamakan Puskesmas Merdeka dikarenakan berada di Jalan Merdeka. 

Puskesmas Merdeka mempunyai Visi, Misi, Kebijakan Mutu, Motto, dan 

Budaya Kerja, diantaranya: 

1. Visi  

“Tercapainya Kecamatan Bukit Kecil Sehat dengan Bertumpu Pada  

Pelayanan Prima Dan Pemberdayaan Masyarakat” 

2. Misi  

a. Meningkatkan Kemitraan pada semua pihak. 

b.Meningkatkan Profesionalitas Provider dan Pemberdayaan Masyarakat. 

c. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu prima. 

d.Mengikuti standar yang telah ditetapkan 

3. Kebijakan Mutu  
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Puskesmas merdeka bertekad meningkatkan kualitas pelayanan secara 

berkesinambungan berdasarkan standar yang ditetapkan demi tercapainya 

kepuasan masyarakat. 

4. Motto  

Kesehatan anda adalah kebahagian kami. 

5. Budaya Kerja : 

1.Melayani dengan sepenuh hati dan mengutamakan kepuasan pelanggan 

2.Elok hati, senyum sapa dan salam 

3.Rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kekompakan  

4.Disiplin kerja selalu diutamakan 

5.Etika dijaga, ikhlas, jujur dan penuh tanggung jawab 

6.Kebersihan dan kerapian diri dan lingkungan kerja 

7.Apapun yang dikerjakan sesuai dengan protap.  

 

3.2 Komunikasi 

Komunikasi dilakukan menggunakan wawancara terhadap bagian pendaftaran 

Puskesmas Merdeka Kota Palembang, agar mendapatkan gambaran umum dalam 

membuat sistem. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada staff Puskesmas 

Merdeka Kota Palembang memiliki layanan kesehatan diantaranya Poli Umum, 

Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Poli Gigi, Poli Anak, serta Unit Gilingan 

Mas. Sistem informasi pendaftaran pasien di bagian pendaftaran Puskesmas 

Merdeka masih secara konvensional, setiap pasien yang akan mendaftar berobat 

dicatat pada buku oleh petugas pendaftaran.  

Pasien yang mendaftar berobat, dimintai keterangan terlebih dahulu oleh staff 

pendaftaran yaitu apakah pasien tersebut sudah terdaftar sebagai pasien 

Puskesmas Merdeka dengan memiliki kartu berobat pasien atau belum, jika sudah 

terdaftar sebagai pasien umum dengan memiliki kartu berobat pasien maka 

petugas pendafataran langsung mencatat pendaftaran berobat pada buku, tapi jika 

pasien tersebut belum terdaftar sebagai pasien Puskesmas Merdeka maka pasien 

tersebut dimintai keterangan data pasien atau dengan menunjukan KTP, sehingga 

petugas bisa mencatat pada buku sebagai pasien Puskesmas dari keterangan data 
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pasien, kemudian pasien mendapatkan kartu berobat yang bisa digunakan 

selanjutnya setiap melakukan pendaftaran berobat pada bagian pendaftaran 

Puskesmas Merdeka Kota Palembang. 

Selain mencatat pendaftaran nomor kartu berobat pasien dan pendaftaran 

berobat pasien pada buku, bagian pendaftaran juga akan mencari arsip data pasien 

pada map yang tersimpan dilemari saat pasien hendak melakukan berobat 

sehingga sering terjadinya penumpukan antrian pada bagian pendaftaran 

dikarenakan banyaknya pasien yang mendaftar  berobat setiap harinya. Disamping 

itu antrian juga sering terjadi pada masing-masing poli di Puskesmas karena setiap 

pasien yang telah mendaftar berobat tidak mendapatkan nomor antrian, sehingga 

pasien harus menungu antrian untuk dipanggil tanpa mengetahui waktu untuk 

berobat ke poli yang dituju. 

Agar memudahkan pekerjaan petugas pendaftaran dibuat sistem informasi 

yang bisa mengolah data, dan secara otomatis memberikan informasi pendaftaran 

pasien yang meliputi pendaftaran kartu berobat pasien, pendaftaran nomor antrian 

berobat, pembatalan nomor antrian berobat, dan informasi poli. Sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien dan dapat mengurangi 

penumpukan antrian agar pasien bisa datang ke Puskesmas Merdeka sesuai 

dengan waktu nomor antrian masing-masing, tanpa perlu menunggu terlalu lama 

di ruang tunggu.  

 

3.3 Perencanaan  

Penjadwalan yang jelas diperlukan dalam perencanaan membuat sistem, 

sehingga tahapan proses pembuatan sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar, 

tidak hanya itu penjadwalan juga mempengaruhi lamanya waktu proses 

pengerjaan dan kebutuhan biaya, penjadwalan disusun secara detail, mulai dari 

administrasi penelitian ketempat yang bersangkutan, selanjutnya penyusunan bab 

I, bab II, bab III, mulai dari pengumpulan data, analisis dan perancangan sistem, 

penyusunan bab IV, penyusunan bab V, hingga penyelesaian administrasi 

pengajuan berkas sidang kompre dan sidang munaqasyah atau sidang ujian 

skripsi, berikut penjadwalan pembuatan sistem dijelaskan pada tabel 3.1:  
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Tabel  3.1 Penjadwalan Pembuatan Sistem 
 

 
No
. 

 
Tahapan Pekerjaan 

Jadwal Pelaksanaan 
Juni Juli Agustus September Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 Analisis Masalah                   

                  
Membatasi masalah 
Pembatasan masalah hanya seputar 
pembuatan Sistem Informasi pendaftaran 
pasien berbasis SMS Gateway pada 
puskesmas merdeka Kota Palembang 

                  

Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan antara lain 
dokumen sejarah 

                  

 Analisis hasil observasi                   
2 Desain dan koding.                   
 Rancangan Sistem DFD, dan diagram 

konteks. 
                  

 Pembuatan Aplikasi (Pengkodingan)                   
3 Tahap Pengujian (Customer Test) 
 Pengujian Sistem menggunakan Blackbox 

testing. 
                  

Evaluasi Aplikasi 
Menggunakan Aplikasi                   

4 Pembuatan Laporan BAB IV                   
5 Pembuatan Laporan BAB V                   
6 Pengumpulan Berkas dan Pengajuan 

Skripsi 
                  

7 Sidang Skripsi                   
 



 
 

3.4 Pemodelan 

Mengetahui secara jelas dari kebutuhan-kebutuhan sistem yang dibuat, 

diperlukan sebuah pemodelan dengan melakukan analisis dan perancangan.     

3.4.1 Analisis 

Untuk mendapatkan gambaran sistem yang akan dibuat, dilakukan analisis 

tahapan dalam pengembangan sistem. 

3.4.1.1 Analisis Sistem Berjalan 

Puskesmas merupakan salah satu layanan kesehatan dalam upaya 

meningkatkan kesehatan masyarakat, Puskesmas Merdeka Kota Palembang 

hususnya pada bagian pendaftaran memiliki tiga orang petugas pendaftaran 

dengan masing-masing latar belakang pendidikan Strata 1, mempunyai tugas 

sebagai administrasi bagian pendaftaran Puskesmas serta bertanggung jawab 

melayani pendaftaran pasien (pendaftaran kartu berobat pasien serta pendaftaran 

berobat pasien). 

Pasien melakukan pendaftaran berobat pada bagian pendaftaran, kemudian 

petugas bagian pendaftaran akan melayani pendaftaran dengan meminta 

keterangan, pasien yang ingin melakukan pendaftaran berobat sudah mempunyai 

kartu berobat dan terdaftar sebagai pasien Puskesmas atau pasien tersebut 

merupakan pasien yang belum memiliki kartu berobat dan belum terdaftar sebagai 

pasien Puskesmas Merdeka, bagi pasien baru harus memberikan kartu identitas 

yang berupa KTP kepada bagian pendaftaran agar bisa dilakukan pencatatan 

identitas pasien (Nama, Alamat, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir) ke dalam kartu 

berobat baru sehingga pasien mendapatkan kartu berobat.  

Sedangkan untuk pasien Puskesmas, hanya menyerahkan kartu berobat pasien 

kepada bagian pendaftaran, bagian pendaftaran akan melakukan pencarian kartu 

status pasien yang sesuai dengan nomor status pada kartu berobat, dan dilakukan 

pencatatan registrasi kedalam buku kunjungan registrasi perhari. Disamping itu 

bagian pendaftaran juga bertanya mengenai poli yang dituju, dan dilakukan 

pencatatan registrasi kedalam buku kunjungan registrasi perhari (untuk 

mempermudah membuat laporan harian, bulanan dan tahunan), serta pasien 

menerima kartu status pasien, dan karcis.  



 
 

3.4.1.2 Analisa Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang ditemukan pada bagian pendaftaran pasien umum di 

Puskesmas Merdeka, sering terjadinya penumpukan antrian pasien yang 

mendaftar berobat, dikarenakan sistem pendaftaran untuk kartu berobat pasien dan 

pendaftaran berobat pasien, dilakukan secara konvensional oleh petugas bagian 

pendaftaran umum dengan melakukan pengarsipan dan pencatatan pada buku. 

Antrian juga sering terjadi pada masing-masing Poli Puskesmas dikarenakan 

setiap pasien yang telah mendaftar berobat hanya mendapatkan kartu berobat, 

kartu status pasien dan karcis tanpa mendapatkan nomor antrian, sehingga pasien 

harus menungu antrian untuk dipanggil tanpa mengetahui waktu pelayanan 

berobat ke Poli yang dituju. Kemudian untuk mengetahui informasi Poli yang ada 

pada Puskesmas Merdeka, dilakukan dengan datang dan bertanya langsung 

kepada bagian pendaftaran. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, dibuat sistem informasi pendaftaran 

pasien berbasis SMS Gateway agar memudahkan pekerjaan petugas pendaftaran 

umum, dimana sistem informasi yang bisa mengolah data, dan secara otomatis 

memberikan informasi pendaftaran pasien seperti pendaftaran kartu berobat 

pasien, pendaftaran nomor antrian berobat, pembatalan nomor antrian berobat, 

dan informasi poli. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada 

pasien dan dapat mengurangi penumpukan antrian, selain itu pasien bisa datang ke 

Puskesmas Merdeka sesuai dengan waktu nomor antrian masing-masing, tanpa 

perlu menunggu terlalu lama di ruang tunggu. 

Tabel 3.2 Analisa Permasalahan dan Solusi 
Proses konvensional komputerisasi 

Pendaftaran kartu 
berobat pasien 

Pencatatan pada buku 
 

Service SMS Gateway dan 
input via underweb 
 

Pendaftaran berobat 
(antrian) 
 

Pencatatan pada buku 

  

Service SMS Gateway  



 
 

 
Hasil dari Kondisi 
pendaftaran antrian berobat 
pasien 

 
 

Pembatalan nomor 
antrian berobat 

Tidak ada konfirmasi dari 
pasien ketika melakukan 
pembatalan 

Service SMS Gateway 

  

3.4.1.3 Analisis Dokumen 

Untuk mengetahui dokumen apa saja yang berjalan dan memudahkan dalam 

perancangan sistem yang diusulkan, maka dilakukan analisis dokumen yang 

berjalan, dokumen tersebut diantaranya:  

1. Nama Dokumen : Kartu berobat pasien 

Fungsi  : Sebagai tanda pengenal pasien sewaktu mendaftar  

Sumber   : Pasien  

Tujuan   : Petugas bagian pendaftaran umum Puskesmas  

Item Data : Nomor kartu berobat, Tanggal daftar, Nama,   Alamat. 

2.  Nama Dokumen  : Kartu status pasien  

 Fungsi   : Kartu yang digunakan pasien untuk berobat  

Sumber   : Petugas bagian pendaftaran umum Puskesmas  

Tujuan   : Pasien  

Item Data  : Nomor kartu berobat, Nama, Tanggal lahir/Umur, Jenis 

kelamin, Alamat 

3. Nama Dokumen : Nomor Antrian Pendaftaran 

Fungsi  : Sebagai nomor urut untuk pendaftaran 

Sumber  : Petugas bagian pendaftaran umum Puskesmas 

Tujuan  : Pasien 

Item Data  : Nomor antrian pendaftaran 



 
 

3.4.1.4 Flowchart Sistem Pendaftaran Kartu Berobat Pasien dan Pendaftaran 
Berobat 

Tabel 3.3 Flowchart sistem pendaftaran pasien Puskesmas 

 

Sebagaimana sistem pendaftaran kartu berobat pasien dan pendaftaran berobat 

yang berjalan di Puskesmas Merdeka dari hasil wawancara ialah : 

1. Pasien datang ke Puskesmas Merdeka (jam kerja senin-kamis dan sabtu pukul 

07.30-14.00, sedangkan jum’at 07.30-11.30) 

2. Kemudian pasien mengambil nomor antrian pendaftaran pasien, disamping 

menunggu nomor antrian untuk dipanggil bagian pendaftaran, pasien bisa 

duduk di tempat yang telah disediakan 

3. Selanjutnya bagian pendaftaran memanggil nomor sesuai urutan antrian 

pasien. 



 
 

4. Bagian pendaftaran akan meminta keterangan pasien sebelum melakukan 

pendaftaran pasien untuk berobat 

5. Keterangan tersebut yaitu pasien yang ingin melakukan pendaftaran berobat 

sudah mempunyai kartu berobat dan terdaftar sebagai pasien Puskesmas, atau 

pasien tersebut merupakan pasien yang belum memiliki kartu berobat dan 

belum terdaftar sebagai pasien Puskesmas Merdeka 

6. Bagi pasien baru harus memberikan kartu identitas yang berupa KTP kepada 

bagian pendaftaran agar bisa dilakukan pencatatan identitas pasien ke dalam 

kartu berobat baru dan agar pasien mendapatkan kartu berobat pasien. 

7. Sedangkan untuk pasien Puskesmas, hanya menyerahkan kartu berobat pasien 

kepada bagian pendaftaran lalu bagian pendaftaran akan melakukan pencarian 

kartu status pasien yang sesuai dengan nomor status pada kartu berobat 

tersebut. 

8. Kemudian dilakukan pencatatan registrasi kedalam buku kunjungan registrasi 

perhari (untuk mempermudah membuat laporan harian, bulanan dan tahunan) 

9. Bagian pendaftaran akan bertanya mengenai Poli yang akan dituju dan juga 

pasien harus membayar biaya retribusi sebesar Rp 4.000, dilakukan pencatatan 

registrasi kedalam buku kunjungan registrasi perhari (untuk mempermudah 

membuat laporan harian, bulanan dan tahunan), kemudian pasien menerima 

kartu berobat pasien, status pasien, dan karcis. Kartu berobat diberikan kepada 

pasien sebagai alat untuk melakukan pendaftaran selanjutnya. 

10. Setelah proses pendaftaran selesai, pasien duduk di Poli yang dituju 

menunggu panggilan dari ruang pemeriksaan sesuai dengan kartu berobat 

pasien dan status pasien yang telah diserahkan pasien kepada poli yang dituju. 

3.4.1.5 Analisis Kebutuhan Sistem 

Sistem informasi pendaftaran pasien yang dibuat mempunyai kebutuhan 

diantaranya: 

1. Sistem merespon secara otomatis SMS request pendaftaran kartu berobat yang 

dikirim oleh pasien 

2. Sistem merespon secara otomatis SMS Request pendaftaran nomor antrian 

berobat yang dikirim oleh pasien 



 
 

3. Sistem merespon secara otomatis SMS Request pembatalan nomor antrian 

berobat yang dikirim oleh pasien  

4. Sistem merespon secara otomatis SMS Request info poli yang terdapat di 

Puskesmas 

3.4.1.6 Analisis Kebutuhan Aplikasi 

1. Batasan Minimum Kebutuhan Perangkat Lunak 

Berikut adalah batasan minimum kebutuhan perangkat lunak yang digunakan 

untuk membuat sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS Gateway:  

1. Sistem Operasi Windows 7  

2. Adobe Dreamweaver CC  

3. XAMPP Versi 1.8.1 

4. Mozila Firefox 29.0 

5. Gammu Versi 0.4  

2. Batasan Minimum Kebutuhan Perangkat Keras 

Berikut adalah batasan minimum kebutuhan perangkat keras yang digunakan 

untuk membuat sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS Gateway:  

1. PC atau Notebook 

Digunakan untuk menjalankan program SMS Gateway 

2. Modem dan Handphone 

Digunakan sebagai media berkirim SMS 

3. SIM Card 

Sebagai penghubung modem dengan perangkat komputer 

3. Batasan Minimum Kebutuhan Pengguna 

User atau pengguna yang menggunakan sistem informasi merupakan staff 

Puskesmas Merdeka, adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui 

siapa saja user yang terlibat beserta karakteristiknya sehingga dapat diketahui 

tingkat pengalaman dan pemahaman user terhadap komputer, berikut uraian 

analisis berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bagian pendaftaran 

Puskesmas Merdeka Kota Palembang: 

 

 



 
 

User 1 

Nama   : Nurhotimah 

Umur   : 30 Tahun 

Pendidikan  : S1 

Bagian   : Pendaftaran Puskesmas 

Pengalaman menggunakan komputer selama kurang lebih 5 tahun, terbiasa 

pada sistem operasi berbasis windows seperti windows 98, Xp, serta menguasai 

perangkat kerja Microsoft Word, Excel dan Access. 

User 2 

Nama   : Euis Darliah 

Umur   : 33 Tahun 

Pendidikan  : S1 

Bagian  : Pendaftaran Puskesmas 

Pengalaman menggunakan komputer selama kurang lebih 8 tahun, terbiasa 

pada sistem operasi berbasis windows seperti windows 98, Xp, serta menguasai 

perangkat kerja Microsoft Word, Excel dan Access. 

3.4.2 Perancangan 

Setelah melakukan tahapan analisis, tahap selanjutnya adalah tahapan 

perancangan sistem. Menurut Adi Nugroho (2004: 204) Perancangan Sistem 

adalah tahap awal dimana pendekatan awal untuk menyelesaikan masalah dipilih. 

tahapan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui gambaran sistem yang akan 

dibuat, berikut usulan sistem yang akan dibuat:  

1. Gambaran Sistem Informasi Pendaftaran Pasien 

Gambaran sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS Gateway yang 

dibuat secara terkomputerisasi dan otomatis, serta dilengkapi dengan database 

dan SMS Gateway. Sehingga mengurangi penumpukan antrian pasien pada 

Puskesmas Merdeka Kota Palembang. Pasien dapat melakukan pendaftaran kartu 

berobat, pendaftaran nomor antrian berobat, pembatalan nomor antrian berobat 

dan informasi poli, Sedangkan administrasi dapat melihat antrian pasien yang 

telah melakukan pendaftaran antrian dan mengelola data dokter, data pasien, data 

jadwal, data user serta data poli. 



 
 

2. Flowchart Sistem Informasi Pendaftaran Pasien 

Berikut gambaran Flowchart yang menunjukan aliran dari proses sistem yang 

dibuat pada bagian pendaftaran umum Puskesmas Merdeka Kota Palembang: 

1. Flowchart  pendaftaran kartu berobat pasien melalui SMS 

Merupakan gambaran aliran dari proses sistem informasi pendaftaran kartu 

berobat pasien melalui SMS yang dibuat pada Puskesmas Merdeka Kota 

Palembang. 

Tabel 3.4 Pendaftaran kartu berobat pasien melalui SMS 

 
Pasien melakukan pendaftaran kartu berobat melalui SMS dengan mengetikan 

format SMS pendaftaran kartu berobat berisi data pasien (nama, alamat, jenis 

kelamin, tanggal lahir) yang telah ditentunkan puskesmas, kemudian sistem akan 

mengecek format SMS jika format salah sistem akan memberikan balasan SMS 



 
 

konfirmasi Format salah, dan jika format benar sistem akan memproses dan 

menyimpan data pasien pada database, sistem memberikan balasan SMS 

informasi nomor kartu berobat pasien yang bisa digunakan untuk mendaftar 

antrian berobat ke masing-masing poli.  

2. Flowchart pendaftaran kartu berobat pasien melalui Web 

Merupakan gambaran aliran dari proses sistem informasi pendaftaran kartu 

berobat pasien melalui Web oleh administrasi. 

Tabel 3.5 Pendaftaran kartu berobat pasien melalui Web 

 

Pasien melakukan pendaftaran kartu berobat kepada administrasi bagian 

pendaftaran dengan memberikan data pasien (nama, alamat, jenis kelamin, tanggal 

lahir), kemudian administrasi bagian pendaftaran akan menginput data pasien 

pada sistem aplikasi pendaftaran pasien, sistem akan memproses dan menyimpan 

data pasien pada database, kemudian pasien akan mendapatkan kartu berobat 

yang telah dicetak langsung oleh bagian pendaftaran.  



 
 

3. Flowchart pendaftaran nomor antrian berobat pasien melalui SMS 

Merupakan gambaran aliran dari proses sistem informasi pendaftaran nomor 

antrian berobat pasien melalui SMS. 

Tabel 3.6 Pendaftaran nomor antrian berobat pasien melalui SMS 

 
Pasien melakukan pendaftaran nomor antrian berobat melalui SMS dengan 

mengetikan format SMS pendaftaran nomor antrian berobat yang telah 

ditentunkan puskesmas, kemudian sistem akan mengecek format SMS jika format 

salah sistem akan memberikan balasan SMS konfirmasi format salah, dan jika 

format benar sistem akan memproses dan menyimpan data antrian pasien pada 

database, sistem memberikan balasan SMS informasi nomor antrian berobat dan 

jadwal berobat pasien sesuai poli yang dituju.  



 
 

4. Flowchart pembatalan nomor antrian berobat pasien melalui SMS 

Merupakan gambaran aliran dari proses sistem informasi pembatalan nomor 

antrian berobat pasien melalui SMS. 

Tabel 3.7 Pembatalan nomor antrian berobat pasien melalui SMS 

 
Pasien melakukan pembatalan nomor antrian berobat melalui SMS dengan 

mengetikan format SMS pembatalan nomor antrian berobat yang telah 

ditentunkan puskesmas, kemudian sistem akan mengecek format SMS jika format 

salah sistem akan memberikan balasan SMS konfirmasi format salah, dan jika 

format benar sistem akan memproses pembatalan dan menyimpan pada data 

antrian pasien di database, sistem memberikan balasan SMS informasi nomor 

antrian dibatalkan, setelah pasien mendapatkan informasi nomor antrian 

dibatalkan jika pasien tersebut ingin melakukan antrian kembali pada poli yang 

telah dibatalkan atau melakukan antrian pada multi poli lain yaitu dengan 

mengirimkan format SMS nomor antrian kembali. 

5. Flowchart Administrasi  

Merupakan gambaran aliran data sistem informasi administrasi yang dibuat 

pada Puskesmas Merdeka Kota Palembang: 



 
 

Tabel 3.8 Flowchart administrasi sistem informasi Pendaftaran Pasien 

 
Administrasi melakukan Login pada sistem, jika username dan password yang 

di masukan benar (sesuai pada database yang tersimpan) administrasi dapat 

mengelola data dan melihat antrian, dimana data yang dikelola adminstrasi 

diantaranya data dokter, data pasien, data jadwal, data user serta data poli. Selain 

itu administrasi dapat mencetak kartu berobat dan mencetak kartu status pasien. 



 
 

3. Diagram Konteks Sistem Informasi Pendaftaran Pasien  

Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan aliran data antara entitas, 

berikut adalah diagram konteks sistem informasi pendaftaran pasien: 

Gambar 3.1 Diagram konteks sistem informasi pendaftaran pasien 

Rancangan diagram konteks terdapat 3 entitas yang menunjang proses pada 

sistem informasi pendaftaran pasien, 3 entitas tersebut diantaranya: pasien, 

administrasi dan petugas poli. Berikut dijelaskan pada tabel diagram konteks 

sistem informasi pendaftaran pasien tabel 3.3: 

Tabel 3.9 Diagram konteks sistem informasi pendaftaran pasien 
Entitas Keterangan 

Pasien Pasien mengirimkan masukan (input) data SMS format, 
data SMS daftar kartu berobat, data SMS daftar nomor 
antrian berobat, data batal nomor antrian berobat dan 
info poli. Kemudian pasien menerima keluaran (output) 
berupa informasi format, informasi kartu berobat, 
informasi nomor antrian berobat, informasi batal 
nomor antrian berobat, informasi poli. 

Administrasi Administrasi mengirimkan masukan (input) data 
pasien, data dokter, data jadwal, data user dan data 
poli. Kemudian administrasi menerima informasi data 
pasien, informasi data dokter, informasi data dokter, 
informasi data jadwal, informasi data user, dan 
informasi data poli.  

Petugas Poli Administrasi mengirimkan masukan (input) data 
petugas, kemudian menerima informasi data pasien, 
data dokter, dan data jadwal  



 
 

4. Data Flow Diagram Level 1 

Berikut rancangan data flow diagram level 1, digunakan untuk 

menggambarkan alir diagram sistem informasi pendaftaran pasien:  

 

Gambar 3.2 Data flow diagram Level 1  

Data flow diagram level 1 menunjukan aliran data pada sistem yang memiliki 

3 entitas dan 3 proses, berikut penjelasan pada tabel 3.10: 

Tabel 3.10 Data flow diagram level 1 
Nama 
proses 

Aliran data 
masuk 

Aliran data 
keluar 

  Keterangan  

Pendaftaran 
pasien baru 

Nama, 
Alamat, Jenis 
Kelamin, 
Tanggal Lahir 

ID.pasien, 
Nama, Alamat, 
Jenis Kelamin, 
Tanggal Lahir 

Proses registrasi data pasien 
baru membuat id.pasien 
melalui web oleh 
administrasi 

Nama, 
Alamat, Jenis 
Kelamin, 
Tanggal Lahir 

ID.Pasien, 
Nama, Alamat, 
Jenis Kelamin, 
Tanggal Lahir 

Pasien melakukan proses 
pendaftaran melalui SMS 
dan mendapatkan informasi 
nomor kartu berobat  

Pendaftaran 
antrian  

No_Kartu,ID 
Poli, Tanggal  

No_Kartu, ID 
Poli, Tanggal 

Pasien melakukan proses 
pendaftaran antrian dan 



 
 

mendapatkan informasi 
nomor antrian berobat, 
contoh: 
REG#NO_KARTU#ID_PO
LI#TANGGAL dan 
mendapatkan informasi 
nomor antrian berobat dan 
penjadwalan berobat 

Pendaftaran 
pembatalan 
antrian 

Batal, 
No_Kartu 

Informasi Batal Pasien melakukan proses 
pendaftaran pembatalan 
antrian dan mendapatkan 
informasi pendaftaran 
pembatalan nomor antrian 

 

5. Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Pendaftaran Pasien 

Gambar 3.3 Entity relationship diagram (erd) sistem informasi pendaftaran 
pasien 

Pada Entity Relationship Diagram (ERD) gambar 3.3 menjelaskan bahwa 1 

pasien mendaftar 1 antrian, banyak antrian mendaftar 1 poli, banyak antrian 

memiliki 1 dokter, 1 dokter memiliki 1 jadwal.  



 
 

6. Perancangan Struktur DataBase pada Aplikasi Sistem Informasi 
Pendaftaran Pasien 

Database dibuat untuk menggambarkan tentang file-file dalam tabel sehingga 

dapat dilihat bentuk file-file tersebut baik field-field, tipe data, serta ukuran dari 

data-data pada sistem informasi pendaftaran pasien pasien berbasis SMS Gateway 

dengan nama database puskesmas. Berikut adalah tabel utama sistem informasi 

pendaftaran pasien berbasis sms gateway pada Puskesmas Merdeka Kota 

Palembang: 

1. Tabel user 

Tabel user merupakan tabel yang diperlukan administrasi, digunakan untuk 

melakukan login dalam sistem dan untuk menyimpan data pengguna, tabel 

user berisi data username, nama dan password. Isi field dari tabel user 

digambarkan pada tabel 3.11: 

Tabel 3.11 Tabel user 
Nama Field Tipe Data Keterangan 

username* varchar(25) Nama yang dipakai administrasi 
untuk login (masuk ke sistem) 

nama varchar(50)  Nama untuk admin  
password varchar(25) Password untuk Administrasi 

 

2. Tabel pasien 

Tabel pasien digunakan untuk mengelola data pasien, berisi data-data pasien 

yang diperlukan untuk proses pendaftaran pasien, tabel pasien memiliki field-

field diantaranya no_pasien, nama, alamat, jenis_kelamin, tgl, tlp dan field 

yang menjadi primarykey pada tabel pasien ialah no_pasien, seperti yang 

digambarkan pada tabel 3.12 tabel pasien:  

Tabel 3.12 Tabel pasien 
Nama Field Type Data Keterangan 
no_pasien* int(11) Nomor Anggota Pasien 
nama varchar(50) Nama Pasien 
alamat text Alamat Pasien 
jenis_kelamin char(1) Jenis Kelamin Pasien 
tgl date Tanggal Lahir Pasien 
tlp char(15) Nomor Telepon Pasien 

 

 



 
 

3. Tabel antrian 

Tabel antrian digunakan untuk melihat data antrian pasien berisi data-data 

antrian, yang diperlukan untuk proses registrasi pendaftaran antrian, field yang 

menjadi primary key pada tabel antrian ialah id_antrian, sedangkan foreign key 

ialah id_dokter, id poli, dan no_pasien. Isi field dari tabel antrian digambarkan 

pada tabel 3.13: 

Tabel 3.13 Tabel antrian 
Nama Field Type Data Keterangan 
id_antrian* int(11) Nomor antrian 
id_dokter int(11) Kode dokter 
id_poli int(11) Kode poli 
urutan int(11) Nomor urut 
tgl_antrian date Tanggal dari antrian 
no_pasien int(11) Nomor Anggota Pasien 
status_antrian char(1) Status antrian dari pasien yang 

melakukan pendaftaran antrian 
berobat. 

 

4. Tabel dokter 

Tabel dokter digunakan untuk mengelola data dokter berisi data-data dokter 

yang diperlukan untuk proses data dokter, field yang menjadi primary key 

pada tabel dokter ialah id_dokter. Isi field dari tabel dokter digambarkan pada 

tabel 3.14: 

Tabel 3.14 Tabel dokter 
Nama Field Type Data Keterangan 
id_dokter* int(11) Kode Dokter 
nama_dokter varchar(50) Nama Dokter 
id_poli int(11) Nama Poli dokter 

 

5. Tabel jadwal 

Tabel jadwal digunakan untuk mengelola jadwal dokter berisi data-data 

jadwal, field yang menjadi primary key pada tabel jadwal ialah id_jadwal, 

sedangkan foreign key ialah id_dokter. Isi field dari tabel antrian digambarkan 

pada tabel 3.15: 

Tabel 3.15 Tabel jadwal 
Nama Field Type Data Keterangan 
id_jadwal* int(11) Kode Jadwal 



 
 

id_dokter int(11) Kode Dokter 
hari_praktek Text Jadwal Hari Praktek 
jam_praktek varchar (255)  Jadwal Jam Praktek 

 

6. Tabel poli 

Tabel poli digunakan untuk mengelola nama-nama poli berisi data-data poli. 

Field yang menjadi primary key pada tabel poli ialah id_poli. Isi field dari 

tabel poli digambarkan pada tabel 3.16: 

Tabel 3.16 Tabel Poli 
Nama Field Type Data Keterangan 
id_poli* int(11) Kode Poli 
nama_poli varchar(15) Nama Poli 
max_pasien int(11) Maksimal Antrian Poli 

 

7. Perancangan Antar Muka (Interface) 

Berikut perancangan antar muka sistem informasi pendaftaran pasien berbasis 

SMS Gateway pada Puskesmas Merdeka Kota Palembang: 

1) Form Login 

 
Gambar 3.4 Form Login 

Pada halaman ini, terdapat header yang berisi Puskesmas Merdeka dan 

gambar Puskesmas Merdeka Kota Palembang, selain itu terdapat form login 

terdiri dari username, password, dan pilihan hak akses untuk administrasi atau 

petugas. Form login untuk administrasi atau petugas yang berfungsi sebagai 



 
 

verifikasi admin atau petugas ketika akan menggunakan sistem. Administrasi atau 

petugas memasukan username dan password untuk masuk pada sistem informasi 

pendaftraan pasien. 

2) Form Menu Utama  

 
Gambar 3.5 Menu Utama 

Form menu utama untuk administrasi setelah berhasil login. Pada halaman 

menu utama administrasi terdapat menu  utama antara lain: menu Home, Antrian, 

SMS, Menu dan Logout, selain itu terdapat gambar gedung Puskesmas Merdeka 

Kota Palembang serta informasi pesan masuk untuk mengetahui pesan-pesan yang 

masuk pada sistem. 

3) Form Antrian 

Gambar 3.6 Form Antrian 



 
 

Form antrian ialah form yang ada di menu utama antrian, berfungsi untuk 

melihat data antrian pasien dan mencari data antrian pasien bagi Administrasi.  

4) Form Pesan Masuk 

Gambar 3.7 Form Pesan Masuk 

Form pesan masuk ialah form yang ada di menu utama SMS, berfungsi untuk 

melihat pesan masuk bagi administrasi. Pada form pesan masuk terdapat nomor 

dari pengirim pesan, isi pesan masuk, tanggal masuk dan bisa menghapus 

menghapus pesan yang ingin dihapus dengan mengklik hapus. 

5) Form Pesan Keluar 

Gambar 3.8 Form Pesan Keluar 

Form pesan keluar ialah form yang ada di menu utama SMS, berfungsi untuk 

melihat pesan yang tidak terkirim bagi administrasi. Pada pesan keluar terdapat 

nomor tujuan untuk mengirim pesan yang belum terkirim atau tidak terkirim, isi 



 
 

pesan yang belum terkirim, tanggal kirim yang tertunda dan bisa menghapus 

pesan yang ingin dihapus dengan mengklik hapus. 

6) Form Kirim SMS 

 
Gambar 3.9 Form Kirim SMS 

Form kirim SMS ialah form yang ada di menu utama SMS, berfungsi untuk 

membuat pesan yang akan dikirim secara manual bagi administrasi. Pada form 

kirim SMS terdapat nomor tujuan yang ingin dikirimi pesan dengan mengklik 

pilih nomor, maka nomor yang tersimpan akan ditampilkan, isi pesan untuk 

mengetik isi pesan yang akan dikirim dan button kirim untuk mengirim pesan 

serta reset untuk mengosongkan isi pada form kirim pesan yang tidak jadi dikirim. 

7) Form Pesan Terkirim 

 
Gambar 3.10 Form Pesan Terkirim 



 
 

Form pesan terkirim ialah form yang ada di menu utama SMS, berfungsi 

untuk melihat pesan-pesan yang terkirim bagi administrasi. 

8) Form Menu  

Gambar 3.11 Form Menu  

Form menu ialah form yang didalamnya terdapat menu-menu untuk 

memanipulasi data dokter, data pasien, data jadwal, data user dan data poli 

9) Form Data Dokter 

 
Gambar 3.12 Form Data Dokter 

Merupakan menu yang ada di form menu, berfungsi untuk memanipulasi data 

dokter seperti menambah data dokter, mengubah data dokter dan menghapus data 

dokter bagi administrasi. Pada form data dokter terdapat ID dari dokter, nama dari 



 
 

dokter, poli dari dokter, dan terdapat ubah dari data yang ingin diubah, serta hapus 

yaitu untuk menghapus data dokter yang ingin dihapus. 

10) Form Data Pasien 

Gambar 3.13 Form Data Pasien 

Form data pasien ialah menu yang ada di form menu, berfungsi untuk 

memanipulasi data pasien seperti menambah data pasien, mengubah data pasien 

dan menghapus data pasien bagi administrasi. 

11) Form Tambah Data Pasien 

Gambar 3.14 Form Tambah Data Pasien 



 
 

Form tambah data pasien ialah form yang ada di menu data pasien, berfungsi 

untuk menambah data pasien bagi administrasi. 

12) Form Data Jadwal 

 
Gambar 3.15 Form Data Jadwal 

Form data jadwal ialah menu yang ada di form menu, berfungsi untuk 

memanipulasi data jadwal seperti menambah data jadwal, mengubah data jadwal 

dan menghapus data jadwal bagi administrasi. 

13) Form Tambah Jadwal Dokter 

Gambar 3.16 Form Tambah Jadwal Dokter 



 
 

Form tambah jadwal dokter ialah form yang ada di menu data jadwal, 

berfungsi untuk menambah data jadwal dokter bagi administrasi. 

14) Form Data User 

Header

SMSAntrianHome Menu Logout

No Username Password Nama #

1 Admin xxxxxx Nurul ubah | hapus
Info Pesan Masuk

Data User

Tambah User

Gambar 3.17 Form Data User 

Form data user ialah menu yang ada di form menu, berfungsi untuk 

memanipulasi data user seperti menambah data user, mengubah data user dan 

menghapus data user bagi administrasi. 

15) Form Tambah User 

Gambar 3.18 Form Tambah User 

Form tambah user ialah menu yang ada di form data user, berfungsi untuk 

menambah data user. Pada form tambah user terdapat username, password dan 

nama, serta button tambah untuk menyimpan data yang telah ditambah, batal 

untuk membatalkan penambahan data use. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
4.1 Konstruksi 

Setelah dilakukannya analisis masalah dan perancangan, maka selanjutnya 

dilakukan konstruksi sebagai penerapan sekaligus pengujian bagi sistem yang 

telah di buat.  

4.1.1 Konfigurasi Gammu 

Gammu digunakan sebagai media penghubung antara komputer dengan 

perangkat telepon yang dapat digunakan untuk mengirim/menerima SMS. 

Sebelum melakukan konfigurasi gammu sebelumnya harus mengetahui nomor 

port koneksi dengan cara Start – klik kanan computer – pilih properties (pastikan 

modem sudah terhubung dengan komputer) – klik device manager – Modems – 

klik kanan pilih properties – klik tab modem maka akan mengetahui port seperti 

berikut : 

 
Gambar 4.1 Modem Properties 

Selanjutnya klik Tab Diagnostic untuk menguji kesiapan aplikasi sebelum 

digunakan dengan mengklik tombol Query Modem, maka hasilnya seperti berikut: 

 
Gambar 4.2 Diagnostic Perangkat Mobile 

Setelah itu instal service gammu, buka Command Prompt lalu ketikan perintah 

gammu-smsd –i –c smsdrc –n gammuSMSD, Kemudian jalankan service gammu 

dengan perintah gammu-smsd –s –c smsdrc –n gammuSMSD, dan untuk uninstall 

service, ketikan perintah berikut gammu-smsd –u –c smsdrc –n gammuSMSD. 

Berikutnya melakukan pengecekan apakah konfigurasi modem sudah sesuai. 



 
 

Jalankan Command Prompt, kemudian ketikan perintah \gammu  -- identify. Jika 

konfigurasi sesuai maka akan tampil informasi seperti berikut : 

 
Gambar 4.3 Tes Koneksi Berhasil 

4.1.2 Mengimpor dan Konfigurasi Database 

Mengimpor table yang sudah disediakan oleh Gammu sebagai keperluan 

pengolahan SMS. Buat database baru di localhost/phpmyadmin dengan nama 

database “puskesmas”. 

 
Gambar 4.4 Create Database 

Setelah dibuat database kemudian import database mysql-table.sql dari folder 

gammu dalam drive C:\ 

 
Gambar 4.5 Import Tabel Gammu 

Ada dua file utama yang perlu dikonfigurasi dalam gammu yaitu :  

a. Gammurc, merupakan tempat konfigurasi dari perangkat yang digunakan, dan 

hal penting yang perlu dicatat yaitu Nomor Port pada modem. 



 
 

b. Smsdrc, file ini berfungsi untuk menampung konfigurasi database. Berikut 

konfigurasi file gammurc dan smsdrc yaitu dengan masuk ke direktori 

C:\gammu\gammurc serta \smsdrc, kemudian yang harus dikonfigurasi ialah 

pada bagian port dimana pada port disini COM6. 

 
Gambar 4.6 Konfigurasi Database 

4.1.3 Format Pengiriman SMS 

Pengiriman SMS yang dikirim oleh pasien ke nomor provider yang digunakan 

oleh sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS Gateway, mempunyai 

format pengiriman SMS yang meliputi : format SMS, Pendaftaran Kartu Berobat 

Pasien, Pendaftaran Nomor Antrian Berobat, Pembatalan Nomor Antrian Berobat, 

dan Informasi poli. 

1. Format SMS 

Format ini digunakan untuk mengetahui format-format SMS pada sistem 

Informasi Pendaftaran Pasien, yaitu dengan mengetikan SMS “FORMAT” 

2. Format Pendaftaran Kartu Berobat Pasien 

Format ini digunakan saat pasien yang ingin melakukan pendaftaran Kartu 

Berobat Pasien agar terdaftar sebagai Pasien Puskesmas Merdeka. Format 

SMS  Pendaftaran Kartu Berobat Pasien ialah sebagai berikut : 

DAFTAR#NAMA#ALAMAT#JENISKELAMIN(P/L)#TGL_LAHIR(YYYY

-mm-dd) 

Contoh : DAFTAR#DESIRATNASI#BUKIT#P#1992-25-11 

3. Format Pendaftaran Nomor Antrian Berobat 

Digunakan jika pasien yang sudah terdaftar sebagai pasien Puskesmas 

Merdeka ingin melakukan pendaftaran Nomor Antrian Berobat. Format dari 

Antrian tersebut ialah sebagai berikut : 

REG# NO_KARTU#NO_POLI#TANGGAL 

contoh : REG#58#3#1#2015-12-22 

4. Format Pembatalan Antrian 



 
 

Format SMS ini digunakan jika pasien yang sudah terdaftar antrian untuk 

berobat ingin membatalkan antriannya tersebut. Format dari pembatalan 

Antrian tersebut ialah dengan mengetik sms Format: 

BATAL#NO_KARTU 

Contoh: BATAL#58 

maka sistem akan secara otomatis membatalkan antrian yang sudah 

didaftarkan sebelumnya. 

5. Format informasi poli  

Format ini digunakan saat pasien yang sudah terdaftar sebagai pasien 

puskesmas dan ingin mengetahui informasi poli, untuk mengetahui informasi 

poli cukup dengan mengetikan format SMS POLI 

Contoh: POLI 

 

4.2 Implementasi Interface 

Sistem yang telah dibuat diperkenalkan kepada user atau pengguna yaitu 

bagaimana program berjalan serta seperti apa user menggunakan setiap menu-

menu yang ada. 

1. Halaman Utama Sistem Login Administrasi 

 

Gambar 4.7 Halaman Utama Sistem Login Administrasi 



 
 

Program pertama kali dibuka, maka akan tampil halaman utama yang hanya 

menampilkan halaman login. Ketika administrasi (bagian pendaftaran) atau 

petugas (poli) ingin mengakses program ini maka terlebih dahulu harus login dan 

akan tampil halaman administrasi (login sebagai administrasi) atau halaman 

petugas (login sebagai petugas). jika login sukses yaitu bagian, username dan 

password sesuai dengan data yang tersimpan di tabel user maka akan tampil pesan 

seperti gambar 4.8: 

 
Gambar 4.8 Login Berhasil 

Jika tidak sesuai akan tampil pesan seperti Gambar 4.9: 

 

Gambar 4.9 Login Salah 

2. Home Administrasi 

 

Gambar 4.10 Halaman Utama Administrasi 



 
 

Ketika Login sudah berhasil, selanjutnya akan tampil halaman utama 

adminitrasi yang terdapat 4 menu yaitu Antrian, SMS, Menu, dan Logout.  

3. Menu Antrian 

 

Gambar 4.11 Halaman Antrian Pada Administrasi 

Menu antrian memuat daftar antrian pasien yang telah mendaftar untuk 

berobat. Pada menu antrian terdapat kolom pencarian dengan memasukan pilihan 

nama poli, dengan begitu program akan menampilkan antrian pasien sesuai poli 

masing-masing. 

4. Menu SMS 

Pada menu halaman SMS memiliki 4 menu: Pesan Masuk, Pesan Keluar, 

Kirim SMS, Pesan Terkirim. 

 

Gambar 4.12 Menu Pesan Masuk  

Menu pesan masuk memuat semua data SMS yang masuk, menu ini hanya 

dapat mengecek SMS masuk dan menghapus SMS masuk, namun sebelum 

menghapus akan tampil pesan konfirmasi terlebih dahulu:  



 
 

 

Gambar 4.13 Konfirmasi Hapus 

Selanjutnya Menu Pesan Keluar yang terdapat pada SMS berikut pada Gambar 

4.14: 

 

Gambar 4.14 Menu Pesan Keluar 

Menu pesan keluar memuat data SMS yang belum dan tidak terkirim, ketika 

SMS mengalami gangguan maka SMS yang dikirim akan masuk pada menu 

Pesan Keluar. 

 

Gambar 4.15 Menu Kirim SMS 

Menu kirim SMS memuat menu yang berfungsi untuk mengirim SMS secara 

manual, menu kirim SMS bersifat tambahan jika SMS terjadi gangguan maka 

menu kirim SMS dapat membantu untuk mengirim SMS. 



 
 

 

Gambar 4.16 Menu Pesan Terkirim 

Menu pesan terkirim memuat data SMS yang terkirim, pada menu pesan 

terkirim terdapat fungsi hapus SMS.  

5. Form Menu 

 
Gambar 4.17 Form Menu 

Form Menu memuat menu-menu Data Dokter, Data Pasien, Data Jadwal, Data 

User, dan Data Poli. 

 

Gambar 4.18 Menu Data Dokter 



 
 

Menu data dokter memuat data-data dokter, pada menu dokter terdapat fungsi 

untuk ubah, hapus serta tambah dokter, berikut menu tambah dokter pada gambar 

4.19: 

 

Gambar 4.19 Form Tambah Data Dokter 

Tambah dokter berfungsi sebagai menu untuk menambah data dokter yang ada 

pada menu data dokter. 

 

Gambar 4.20 Menu Data Pasien 

Menu data pasien memuat data-data pasien yang sudah terdaftar sebagai 

pasien Puskesmas Merdeka, pada menu pasien terdapat fungsi untuk tambah, ubah 

dan hapus data pasien, berikut menu tambah pasien pada gambar 4.21: 



 
 

 

Gambar 4.21 Form Tambah Pasien 

Menu Tambah Data Pasien berfungsi untuk menambah data Pasien Puskesmas 

Merdeka, pada menu tambah pasien administrasi bisa menginput data pasien yang 

akan ditambahkan. 

 

Gambar 4.22 Menu Data Jadwal 

Menu data jadwal memuat data-data jadwal dokter Puskesmas Merdeka, pada 

menu jadwal terdapat fungsi untuk ubah, hapus serta tambah jadwal, berikut menu 

tambah jadwal pada gambar 4.23: 



 
 

 

Gambar 4.23 Tambah Jadwal 

Menu tambah jadwal berfungsi untuk menambah jadwal dokter Puskesmas 

Merdeka. 

 
Gambar 4.24 Menu Data User 

Menu Data User Memuat data-data user, pada menu user terdapat fungsi 

untuk ubah, hapus serta tambah user, berikut menu tambah user pada gambar 

4.25: 

 
Gambar 4.25 Tambah User 



 
 

Menu tambah user berfungsi untuk menambah data user Puskesmas Merdeka. 

 
Gambar 4.26 Menu Data Poli 

Menu data poli memuat data-data poli, pada menu data poli terdapat fungsi 

untuk ubah, hapus serta tambah poli, berikut menu tambah poli pada gambar 4.27: 

 
Gambar 4.27 Menu Data Poli 

Menu tambah poli berfungsi untuk menambah data poli Puskesmas Merdeka. 

6. Menu Logout 

Ketika ingin keluar dari menu administrasi dengan mengklik menu logout 

maka otomatis akan keluar dari program. 

7. Menu Login Petugas  
 

 

Gambar 4.28 Menu Login Petugas 



 
 

Petugas (poli) ingin mengakses program ini maka terlebih dahulu harus login 

dan akan tampil halaman utama petugas (login sebagai petugas). 

8. Menu Home Petugas 

 
Gambar 4.29 Menu Utama Petugas 

 
Ketika Login sudah berhasil, selanjutnya akan tampil halaman utama petugas 

yang terdapat 2 menu yaitu Antrian dan Logout.  

9. Menu Data Antrian Petugas  

 

Gambar 4.30 Menu Data Antrian Petugas  

Menu antrian pada petugas memuat daftar antrian pasien yang telah mendaftar 

untuk berobat hanya kemasing-masing poli.  

10. Tampilan hasil request dari handphone 

1) Format 

 
Gambar 4.31 Format 



 
 

Tampilan format SMS untuk mengetahui format-format SMS dengan 

mengetik FORMAT pada sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS 

gateway, sistem memberikan balasan SMS format untuk pendaftaran nomor kartu 

berobat, informasi poli, format pendaftaran nomor antrian berobat, format 

pembatalan nomor antrian berobat. 

2) Pendaftaran Nomor Kartu Berobat 

 
Gambar 4.32 Pendaftaran Nomor Kartu Berobat 

Tampilan Format SMS pendaftaran nomor kartu berobat, dengan mengetikan 

format pendaftaran kartu berobat sistem akan membalas secara otomatis request 

SMS yang dikirim pada sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS 

Gateway .  

3) Info Poli 

 
Gambar 4.33 Info Poli 

Tampilan format SMS informasi poli, dengan mengetikan SMS POLI sistem 

memberikan balasan secara otomatis informasi poli yang terdapat pada puskesmas 

diantaranya: poli gigi, poli KIA, poli umum, poli anak dan poli gilingan emas, 

yang dikirim pada sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS Gateway 

pada puskesmas merdeka kota Palembang. 



 
 

4) Pendaftaran Nomor Antrian Berobat 

 
Gambar 4.34 Pendaftaran Nomor Antrian Berobat 

Tampilan format SMS pendaftaran nomor antrian berobat dengan mengetikan 

format tersebut pada sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS gateway, 

sistem memberikan balasan request SMS yang telah dikirim. 

5) Pembatalan Nomor Antrian Berobat 

 

 
Gambar 4.35 Pembatalan Nomor Antrian Berobat 

Tampilan format SMS pembatalan nomor antrian berobat dengan mengetikan 

format tersebut pada sistem informasi pendaftaran pasien berbasis SMS gateway, 

sistem memberikan balasan request SMS yang telah dikirim. 

 

4.3 Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk memperkecil terjadinya kesalahan yang ada pada 

program, dimana pengujian program Sistem Informasi Pendafataran Pasien 

Berbasis SMS Gateway Pada Puskesmas Merdeka Kota Palembang menggunakan 

Pengujian Black Box. 

1. Pengujian Halaman Administrasi 

Tabel 4.1 Tabel Pengujian Halaman Administrasi 
No Fungsi yang di 

uji 
Kondisi Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

pengujian 
1 Login Memasukan Menampilkan Sesuai  



 
 

 administrasi username dan 
password dengan 
benar, pilih 
pendaftaran dan klik 
Login. 

pesan “Login 
berhasil” dan 
halaman menu 
utama adminitrasi 
terbuka. 

Memasukan 
username dan 
password yang salah. 
Polih pendaftaran dan 
klik Login 

Menampilkan 
pesan “Maaf 
username atau 
password anda 
salah” 

Sesuai 

2 Menu tambah 
(data dokter, 
data pasien, data 
jadwal, data 
user dan data 
poli) 

Menambahkan (data 
dokter, data pasien, 
data jadwal, data user 
dan data poli) dengan 
benar. Klik tambah 

Data tersimpan 
pada database 

Sesuai 

Saat data ada yang 
tidak di isi/kosong. 
Klik tambah 

Menampilkan 
pesan “Data 
harus diisi !” 

Sesuai 

3 Menu ubah 
(data dokter, 
data pasien, data 
jadwal, data 
user  dan data 
poli) 

Mengubah (data 
dokter, data pasien, 
data jadwal, data 
user dan data poli). 
Klik ubah 

Data akan 
tersimpan pada 
database 

Sesuai  

4 Menu hapus 
(data dokter, 
data pasien, data 
jadwal, data 
user dan data 
poli) 

Klik tombol hapus, 
dan muncul 
konfirmasi pesan 
“apakah yakin ingin 
menghapus?”. Klik 
Ok  

Data terhapus Sesuai   

5 Cetak kartu 
berobat dan 
cetak kartu 
status pasien 

Klik cetak pada data 
pasien 

Data dicetak 
dalam bentuk pdf 

Sesuai 

6 Menu Keluar klik menu Logout Keluar dari 
halaman 
Administrasi 

Sesuai 

 
2. Pengujian Halaman Petugas Poli 

Tabel 4.2 Tabel Pengujian Halaman Petugas Poli 
No Fungsi yang di 

uji 
Kondisi Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

pengujian 
1 
 

Login Petugas  Memasukan 
username dan 

Menampilkan 
pesan “Login 

Sesuai  



 
 

password dengan 
benar, pilih poli dan 
klik Login. 

berhasil” dan 
halaman menu 
utama petugas 
terbuka. 

Memasukan 
username dan 
password yang salah. 
Pilih poli dan klik 
Login 

Menampilkan 
pesan “Maaf 
username atau 
password anda 
salah” 

Sesuai 

2 Menu Antrian Klik menu antrian 
pada menu petugas 

Menampilkan 
antrian pasien 
terhadap masing-
masing poli 

Sesuai  

3 Menu Keluar klik menu Logout Keluar dari 
halaman Petugas 

Sesuai 

 
 

3. Pengujian Pengiriman SMS Pasien 

Tabel 4.3 Tabel Pengujian Pengiriman SMS Pasien 
No Fungsi 

yang di uji 
Kondisi Hasil yang diharapkan Hasil 

pengujian 
1 
 

Format 
SMS  

Mengirimkan 
SMS dengan 
mengetikan 
SMS 
“FORMAT” 
 

SMS diterima oleh sistem 
dan direspon secara otomatis 
dengan mengirimkan SMS 
balasan berisikan Format 
SMS berikut “Daftar: 
DAFTAR#NAMA#ALAMA
T#JENISKELAMIN(P/L)#T
GL_LAHIR(YYYY-mm-
dd). Poli: POLI. 
Antrian:REG#NO_KARTU 
#NO_POLI#TANGGAL(YY
YY-mm-dd). 
Batal:BATAL#NO_KARTU 

Sesuai  

2 Format 
Pendaftaran 
Kartu 
Berobat 
Pasien 

Mengirimkan 
SMS dengan 
mengetikan 
format SMS 
DAFTAR#DE
SIRATNASA 
RI#JL.SULT
AN M.MANS 
YURKOMPL
EKBAYULE

SMS diterima oleh sistem 
dan direspon secara otomatis 
dengan mengirimkan SMS 
balasan berisikan SMS 
berikut “Selamat, anda telah 
terdaftar no anggota 2, ketik 
FORMAT untuk info format 
SMS. 

Sesuai 



 
 

STARI NO.19 
RT.01 RW.01 
BUKITLAM
A#P#1992-
11-25  
Mengirimkan 
Format SMS 
salah 

Maaf perintah salah. Ketik 
FORMAT untuk informasi 
format SMS. 

Sesuai 

3 Format 
Informasi 
Poli 

Mengirimkan 
SMS dengan 
mengetikan 
format SMS 
“POLI” 

SMS diterima oleh sistem 
dan direspon secara otomatis 
dengan mengirimkan SMS 
balasan berisikan SMS 
berikut :  
INFO POLI: 1 Gigi; 2 KIA; 
3 Umum; 4 Anak; 5 Gilingan 
Emas; 

Sesuai 

4 Format 
Pendaftaran 
Nomor 
Antrian 
Berobat 

Mengirimkan 
SMS dengan 
mengetikan 
format SMS 
“REG#2#2#2
015-12-16” 

SMS diterima oleh sistem 
dan direspon secara otomatis 
dengan mengirimkan SMS 
balasan berisikan SMS 
berikut : Anda Telah 
terdaftar dengan nomor urut 
1 di poli KIA pada jam 08.00 
WIB 2015-12-16. Untuk 
batal ketik 
BATAL#NO_KARTU 

Sesuai   

6 Format 
Pembatalan 
Nomor 
Antrian 
Berobat 

Mengirimkan 
SMS dengan 
mengetikan 
format SMS 
“BATAL#2” 

SMS diterima oleh sistem 
dan direspon secara otomatis 
dengan mengirimkan SMS 
balasan berisikan SMS 
berikut : Antrian anda telah 
dibatalkan  

Sesuai   
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dengan judul Sistem 

Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis SMS Gateway Pada Puskesmas Merdeka 

Kota Palembang sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis SMS Gateway digunakan untuk 

pendaftaran Kartu Berobat bagi pasien yang belum memiliki kartu berobat 

atau belum terdaftar sebagai pasien puskesmas. 

2. Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis SMS Gateway digunakan untuk 

melakukan pendaftaran nomor antrian berobat dengan ketentuan pasien 

tersebut harus sudah terdaftar sebagai anggota pasien Puskesmas Merdeka, 

kemudian pasien akan mendapatkan nomor antrian berobat dan penjadwalan 

berobat. Dengan begitu dapat mengurangi kondisi penumpukan antrian di 

ruang tunggu pasien pada multi poli, dan dapat membantu bagian pendaftaran 

meningkatkan kinerjanya dalam melayani pendaftaran pasien. 

3. Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis SMS Gateway juga meliputi 

pembatalan nomor antrian berobat, dan dapat mengetahui informasi Poli  

 

5.2 Saran 

Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis SMS Gateway yang dibuat 

masih terdapat kekurangan, karena itu perlu pengembangan lebih lanjut agar 

sistem ini lebih bermanfaat. adapun saran yang dapat diajukan yaitu, sistem 

informasi Pendaftaran Pasien Berbasis SMS Gateway Pada Puskesmas Merdeka 

Kota Palembang yang telah dibuat hanya sebatas dapat melayani proses 

pendaftaran dan pengolahan data-data yang digunakan, namun tidak sampai pada 

pengolahan data rekam medis pasien. untuk pengembangan sistem berikutnya, 

sebaiknya sistem dikembangkan dengan menyediakan data untuk rekam medis. 
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