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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. MATERI PENELITIAN 

Materi penelitian yang digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem 

administrasi laboratorium meliputi : Data Pasien, Data Dokter, Data Ruangan, 

Data Pemeriksaan beserta tarif pemeriksaan. 

 

3.2. ALAT PENELITIAN 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem 

administrasi laboratorium meliputi : komputer standar yang dilengkapi 

dengan perangkat lunak (software) seperti Ms Windows, Macromedia 

Dreamweaver, XAMPP dan Ms Office. Dan sebuah printer untuk 

mencetak hasil cetakan laporan yang dihasilkan oleh program yang telah 

dibuat. 

 

3.3. LOKASI PENELITIAN 

Penulis mengambil lokasi di Instalasi Laboratorium Patologi Kimia 

Klinik Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soeroto Ngawi Jl. 

Dr.Wahidin 27 Ngawi  Jawa Timur 63213. Data yang diperlukan penulis 

untuk penelitian ini diperoleh dengan melakukan survey di Instansi 

Laboratorium Patologi Kimia Klinik Kesehatan Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr.Soeroto Ngawi. 
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3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data dilakukan untuk dapat mengetahui dan 

menganalisa masalah yang sedang diteliti agar diperoleh berbagai macam 

data yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga sesuai dengan 

masalah pokok yang diteliti. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data yaitu : 

3.4.1. Metode  Wawancara 

Metode wawancara merupakan cara pengumpulan data 

melalui wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak yang 

berhubungan dengan Instansi Laboratorium Rumah Sakit 

Dr.Soeroto. Penulis mewawancarai para staff dan karyawan yang 

bertugas di bagian Laboratorium. Data yang penulis peroleh adalah 

prosedur dan beberapa data administrasi laboratorium, struktur 

organisasi serta sejarah singkat Rumah Sakit. 

3.4.2. Studi Pustaka 

Metode pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan 

membaca buku atau sumber data lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Penulis mencari buku serta browsing 

melalui internet tentang sistem administrasi yang sesuai dengan 

yang diterapkan pada Laboratorium Rumah Sakit Umum 

Dr.Soeroto. 
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3.5. ANALISA DATA 

Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya 

yaitu Instansi Laboratorium Patologi Kimia Klinik Kesehatan Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr,Soeroto Ngawi. Data yang diperoleh antara 

lain : Data Pasien, Data Ruangan, Data Dokter, Data Jenis 

Pemeriksaan dan tarif pemeriksaan, Data Transaksi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 

atau melalui perantara serta sumber-sumber literatur lainya sebagai 

dasar teori penulisan laporan ini. Misalnya dari catatan, laporan-

laporan tertulis serta buku yang berkaitan dengan sistem administrasi 

yang sesuai dengan sistem yang diterapkan pada Instansi 

Laboratorium Rumah Sakit. 

 

3.6. DESAIN PEMODELAN SISTEM 

Desain secara umum disebut juga desain konseptual atau desain 

logical atau desain secara makro. Desain secara terinci disebut juga dengan 

desain sistem secara fisik atau desain internal. Sebelum melakukan tahap 

desain sistem, penulis melakukan analisis sistem untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan. 
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3.6.1. Analisis Sistem 

3.6.1.1. Analisis sistem yang berjalan 

Sistem administrasi yang berjalan pada 

Laboratorium Rumah Sakit Umum Dr.Soeroto adalah 

proses pengolahan data administrasi yang masih dilakukan 

secara manual artinya dalam proses pengolahan data 

administrasi masih menggunakan tulisan tangan yang 

memakan waktu lama. Sehingga memungkinkan terjadinya 

kesalahan dalam pencatatan data administrasi akibatnya 

sering terjadi kesalahan dalam laporan dengan kondisi yang 

sebenarnya. Sebagai contoh kesalahan dalam pencatatan 

data pasien.  

Selain itu arsip data administrasi tidak tertata 

dengan rapi, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam 

mencari arsip seandainya berkas tersebut diperlukan 

kembali. Pimpinan Laboratorium Rumah Sakit Dr.Soeroto 

masih kesulitan mengawasi dan mengontrol kondisi 

laboratorium, staff dan karyawan dalam pengelolaan 

administrasi laboratorium, karena memungkinkan staff dan 

karyawan melakukan kesalahan pada saat pengelolaan data 

administrasi. 

3.6.1.2. Analisa sistem yang diusulkan 

Sistem yang diusulkan oleh penulis kepada 

Laboratorium Rumah Sakit Umum Dr.Soeroto adalah 
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dengan penggunaan komputer pada sistem administrasi 

secara multiuser sehingga dapat diakses oleh staff dan 

karyawan laboratorium. 

3.6.2. Desain Sistem 

Desain sistem yang digunakan adalah Unified Modeling 

Language (UML).  Hal- hal yang dilakukan dalam analis dan 

desain berorientasi obyek ini meliputi : 

a. Diagram Use Case  

Diagram use case adalah urutan bagaimana aktor dari 

sistem administrasi laboratorium pada Laboratorium Rumah 

Sakit Umum Dr.Soeroto dalam menjalankan fungsinya 

masing-masing. 

b. Diagram Kelas. 

Diagram kelas adalah suatu perancangan sistem yang 

digunakan untuk menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun 

sistem. Kelas dari sistem administrasi laboratorium pada 

Laboratorium Rumah Sakit Umum Dr.Soeroto terdiri dari 

kelas main, kelas yang menangani tampilan sistem, kelas yang 

diambil dari pendefinisian use case dan kelas yang diambil dari 

pendifinisian data. 

c. Diagram Sekuen 

Diagram sekuen adalah suatu perancangan sistem yang 

digunakan untuk memodelkan jalanya objek dengan 
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mendiskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan 

dan diterima antar objek. Diagram sekuen yang digunakan 

pada sistem ini diambil dari pendefinisian use case yang 

digunakan pada sistem administrasi laboratorium pada 

Laboratorium Rumah Sakit Umum Dr.Soeroto. 

d. Diagram Aktivitas 

Diagram aktivitas adalah suatu perancangan sistem 

yang digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau 

aktifitas dari sebuah sistem.  Diagram aktivitas dari sistem 

administrasi laboratorium pada Laboratorium Rumah Sakit 

Umum Dr.Soeroto digambarkan dengan menggunakan 

swimlane.  Seperti login akan menampilkan menu utama, lalu 

dalam menu terdapat sub-sub menu. 

3.6.3. Desain Interface 

Tahap desain interface, akan dilakukan perancangan bentuk 

interface program yang dibuat dengan tujuan supaya pemakai 

mudah mengerti (user friendly). Desain interface meliputi : 

a. Desain Input 

Desain input digunakan untuk menjelaskan tata letak 

dialog layar secara terinci. Sedang yang dimaksud dalam desain 

ini adalah desain tampilan yang nantinya akan digunakan untuk 

menginput data-data dalam sistem administrasi laboratorium 

pada Laboratorium Rumah Sakit Umum Dr.Soeroto. 
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b. Desain Output 

Ouput adalah produk dari sistem informasi yang dapat 

berupa hasil media kertas, hasil media lunak dan hasil dari suatu 

proses yang akan digunakan oleh proses lain yang tersimpan 

pada suatu media seperti tape, disk dan yang lainya. Sedangkan 

output yang dimaksud dalam desain ini adalah output yang 

berupa tampilan di media kertas atau layar video. Desain output 

pada sistem administrasi laboratorium pada Laboratorium 

Rumah Sakit Umum Dr.Soeroto secara multiuser meliputi 

desain laporan-laporan yang diinginkan serta menu-menu yang 

terdapat dalam program aplikasi nantinya. 

3.6.4. Desain Database 

Desain database merupakan salah satu komponen yang 

penting dalam menyusun aplikasi komputer. Tabel-tabel database 

yang diperlukan dalam pembuatan sistem administrasi 

laboratorium pada Laboratorium Rumah Sakit Umum Dr.Soeroto 

antara lain : Data User, Data Pasien, Data Dokter, Data Ruangan, 

Data Pemeriksaan dan Tarif Pemeriksaan, Data Transaksi. 

3.6.5. Tahap Implementasi 

 Perancangan dan implementasi program yang sudah siap 

akan dilakukan pada tahap ini, dengan kriteria adalah program 

mudah dalam penggunaan dan mudah untuk dipahami oleh 

pemakai. Perancangan program ini mengacu pada Unified 
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Modeling Language (UML). Pada tahap ini perlu dijelaskan 

mengenai pemakaian program pada calon operator. 

3.6.6. Tahap Pengujian 

Merupakan tahap akhir untuk mengetahui seberapa layak 

aplikasi administrasi laboratorium tersebut. Apakah dapat 

dijalankan tanpa error dan dapat dijalankan secara baik sesuai 

dengan tujuan pembuatan aplikasi itu sendiri.  

Tahap pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

pengujian Blackbox dan pengujian Angket (Kuesioner). 

3.6.6.1. Pengujian Blackbox  

Tahap pengujian yang dilakukan hanya 

mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan 

memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 

Rencana pengujian selengkapnya dapat dilihat pada 

table berikut: 

Tabel 1 Pengujian Login 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukkan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Masukkan Data User dan 
password 

Tercantum pada 
text box user dan 
password 

Dapat mengisi field 
user dan password 
dengan benar 

Diterima. 

Klik tombol login Data user dan 
password dicek 

Tombol login dapat 
berfungsi 

Diterima 

Data user dan password 
tidak terdaftar dank ode 
kosong. 

Tidak dapat login Muncul pesan “Login 
gagal, username dan 
password tidak benar” 

Diterima 
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Tabel 2 Pengujian Logout 

Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukkan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Keluar Dapat keluar dan 

menghapus session  
user 

Keluar dari halaman user 
dan menuju ke tampilan 
login 

Diterima 

 

Tabel 3 Pengujian Mengelola Data Pasien 

Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukkan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Masukkan Data 
Pasien 

Tampil data-data 
pasien 

Data pasien dapat 
ditambah, diedit dan 
dihapus 

Diterima. 

Klik tombol Simpan. Tersimpan dalam 
database dan dapat 
ditempilkan 

Data ditampilakan Diterima. 

Klik tombol Ubah Data baru dapat 
terupdate dan 
tersimpan dalam 
database 

Data tersimpan dan 
ditampilkan 

Diterima. 

Klik tombol Hapus Menghapus data 
pasien. 

Tombol hapus sesuai 
dengan yang diharapkan. 

Diterima. 

 

Tabel 4 Pengujian Mengelola Data Dokter 

Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukkan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Masukkan Data 
Dokter 

Tampil data-data 
dokter 

Data dokter dapat 
ditambah, diedit dan 
dihapus 

Diterima. 

Klik tombol Simpan. Tersimpan dalam 
database dan dapat 
ditampilkan 

Data ditampilakan Diterima. 

Klik tombol Ubah Data baru dapat 
terupdate dan 
tersimpan dalam 
database 

Data tersimpan dan 
ditampilkan 

Diterima. 

Klik tombol Hapus Menghapus data 
dokter. 

Tombol hapus sesuai 
dengan yang diharapkan. 

Diterima. 
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Tabel 5 Pengujian Mengelola Data Ruangan 

Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukkan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Masukkan Data 
Ruangan 

Tampil data-data 
ruangan. 

Data ruangan dapat 
ditambah, diedit dan 
dihapus 

Diterima. 

Klik tombol Simpan. Tersimpan dalam 
database dan dapat 
ditempilkan 

Data ditampilakan Diterima. 

Klik tombol Ubah Data baru dapat 
terupdate dan 
tersimpan dalam 
database 

Data tersimpan dan 
ditampilkan 

Diterima. 

Klik tombol Hapus Menghapus data 
ruangan. 

Tombol hapus sesuai 
dengan yang diharapkan. 

Diterima. 

 

Tabel 6 Pengujian Mengelola Data Petugas 

Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukkan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Masukkan Data 
Ruangan 

Tampil data-data 
ruangan. 

Data ruangan dapat 
ditambah, diedit dan 
dihapus 

Diterima. 

Klik tombol Simpan. Tersimpan dalam 
database dan dapat 
ditempilkan 

Data ditampilakan Diterima. 

Klik tombol Ubah Data baru dapat 
terupdate dan 
tersimpan dalam 
database 

Data tersimpan dan 
ditampilkan 

Diterima. 

Klik tombol Hapus Menghapus data 
ruangan. 

Tombol hapus sesuai 
dengan yang diharapkan. 

Diterima. 

 

Tabel 7 Pengujian Mengelola Data Pemeriksaan 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukkan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Masukkan Data asil 
Pemeriksaan 

Tampil data-data asil 
pemeriksaan. 

Data asil pemeriksaan 
dapat di input, ditambah 
dan dihapus. 

Diterima. 

Klik tombol Simpan. Tersimpan dalam 
database dan dapat 

Data ditampilkan Diterima. 
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ditampilkan 

Klik tombol Tamba Data baru dapat 
terupdate dan 
tersimpan dalam 
database 

Data tersimpan dan 
ditampilkan 

Diterima. 

Klik tombol Cetak Data asil 
pemeriksaan yan 
tersimpan dapat 
dicetak 

Data Dicetak Diterima 

Klik tombol Hapus Menghapus data 
ruangan. 

Tombol hapus sesuai 
dengan yang diharapkan. 

Diterima. 

 

Tabel 8 Pengujian Mengelola Data Tarif Pemeriksaan 

Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukkan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Masukkan Data Tarif 
Pemeriksaan 

Tampil data-data 
pemeriksaan. 

Data pemeriksaan dapat 
di input, ditambah dan 
dihapus 

Diterima. 

Klik tombol Simpan. Tersimpan dalam 
database dan dapat 
ditempilkan 

Data ditampilakan Diterima. 

Klik tombol Ubah Data baru dapat 
terupdate dan 
tersimpan dalam 
database 

Data tersimpan dan 
ditampilkan 

Diterima. 

Klik tombol Hapus Menghapus data 
ruangan. 

Tombol hapus sesuai 
dengan yang diharapkan. 

Diterima. 

 

Tabel 9 Penujian Menelola Data Transaksi 

Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukkan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Data Pasien yan suda 
diperiksa dan arus 
melakukan transaksi 
pemeriksaan 

Tampil data-data 
pasien. 

Data pasien bisa tampil. Diterima. 

Klik tombol Bayar. Muncul alaman pdf 
tentan status pasien 
lunas, yaitu data 
pasien, dokter dan 
jenis pemeriksaan. 

Data status pasien 
ditampilkan 

Diterima. 
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Tabel 10 Pengujian Mengelola Data Terbayar 

Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukkan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Meliat rekap 
pembayaran pasien. 

Tampil rekap kuitansi 
pembayaran pasien yan 
suda lunas 

Data terbayara 
diunakan meliat 
rekap pembayaran  
dan mencetak 
rekap pembayaran 
dari laboratorium. 

Diterima. 

Klik tombol Liat 
Rekap 

Data rekap pembayaran 
pasien dapat ditampilkan. 

Data ditampilkan Diterima. 

Klik tombol cetak Data rekap dapat dicetak 
sebaai kuitansi bukti 
pembayaran pemeriksaan 
pasien 

Data dicetak Diterima. 

 

3.6.6.2. Pengujian Kuesioner (Angket) 

Pengujian Kuesioner(Angket) adalah 

pengujian berupa alat riset atau survei yan terdiri 

atas serankaian pertanyaan tertulis, bertujuan 

mendapatkan tanapan dari kelompok oran terpili 

melalui wawancara pribadi. 
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