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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 MATERI PENELITIAN 

Materi penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi 

rawat inap meliputi : Data pasien, data kamar, data dokter, data foto 

roentgen, data obat, dan data rumah sakit rujukan. 

 

3.2 ALAT PENELITIAN 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan system informasi rawat 

inap meliputi : computer standar yang dilengkapi dengan perangkat lunak 

(software) seperti : Ms windows, ms visual basic, crystal report, ms office, 

dan installshield for visual basic. Kabel UTP Rj45, untuk pengujian 

program yang berbasis multiuser pada jaringan. Dan sebuah printer untuk 

mencetak hasil cetakan laporan yang dihasilkan oleh program yang telah 

dibuat. 

 

3.3 LOKASI PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian pada Puskesmas Jatiyoso yang beralamatkan 

di Margorejo RT 1/ RW 13 ds.Jatiyoso kec.Jatiyoso, Karanganyar. 

Telp. (0271) 7079820. 
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3.4 ALUR PENELITIAN 

a. Observasi dan Survey 

Metode ini diperlukan untuk mengetahui atau mendapatkan data 

yang tidak mungkin didapat dengan metode wawancara. Metode 

observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan. 

Pengamatan tersebut antara lain meliputi : 

1. Prosedur pendaftaran pasien dibagian pendaftaran 

2. prosedur pembayaran biaya rawat inap 

3. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Puskesmas Jatiyoso 

4. Aturan / tata tertib yang harus dipatuhi petugas maupun pasien. 

b. Wawancara 

Metode wawancara adalah metode yang efektif dalam 

mengumpulkan data, dengan cara melakukan tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian. 

c. Analisa Data 

Dari metode observasi dan wawancara maka akan didapat beberapa 

data informasi yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Sedangkan 

sumber datanya dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyeknya yaitu Puskesmas 

Jatiyoso Karanganyar. Dengan cara wawancara atau observasi 

langsung ke subjek yang diteliti. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, 

laporan-laporan terkait, makalah-makalah, buku-buku bacaan 

lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

d. Mempelajari Literatur 

Metode ini digunakan mendapatkan referensi-referensi yang 

diperlukan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung dalam 

pembuatan program rawat inap di Puskesmas Jatiyoso, seperti : buku, 

jurnal dan media elektronik lainnya. 

e. Perancangan Sistem 

e.1 Analisa Sistem 

Dalam analisa system ini melewati beberapa tahap diantaranya : 

a. Diagram Konteks (Conteks Diagram) 

Diagram konteks adalah suatu bagan yang menggambarkan 

aliran data yang dijabarkan secara global yang selanjutnya 

diolah dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan 

informasi. 

b. Hierarchy Input Process Output (HIPO) 

Digunakan untuk mempersiapkan penggambaran diagram arus 

data dari system biaya rawat inap Puskesmas Jatiyoso untuk 

menuju level-level lebih bawah lagi. 

c. Diagram alir Data ( Data Flow Diagram ) 

Diagram Alir Data level 0 merupakan penjabaran dari Diagram 

konteks dan HIPO. Tetapi pada DAD ini lebih mengarah pada 
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suatu proses dan merupakan gabungan proses secara 

keseluruhan yang melibatkan semua kesatuan luar secara 

lengkap. 

e.2 Desain Sistem 

a. Desain Input 

Desain input dipergunakan 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 biaya rawat inap secara 

multiuser pada puskesmas Jatiyoso Karanganyar. 

b. Desain Output 

Output 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 atau lainnya. Sedangkan 

output yang dimaksud dalam desain ini adalah output yang 

berupa tampilan di media kertas atau di layar video. 

c. Desain Database 

Desain database merupakan salah satu komponen yang penting 

dalam penyusunan aplikasi komputer. Tabel-tabel database 

yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi biaya rawat inap 

pada Puskesmas Jatiyoso. Dalam desain ini terdapat : 
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• ERD (Entity Relation Diagram) 

Entity Relation Diagram atau sering disingkat dengan 

ER Diagram dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan 

relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya saling 

berhubungan, sehingga nantinya dapat terlihat batasan-

batasan hubungan dari semua tabel yang dibuat. 

• Diagram Arus Data ( DAD) 

Digunakan pada metodologi pengembangan system 

biaya rawat inap pa Puskesmas Jatiyoso yang terstruktur 

karena dapat menggambarkan arus data didalam system 

yang terstruktur dan jelas, juga merupakan dokumentasi 

yang baik. 

d. Desain Teknologi 

Spesifikasi perangkat keras yang penulis gunakan untuk 

membuat Komputerisasi Sistem biaya rawat inap pada 

Puskesmas Jatiyoso adalah sebagai berikut : 

 Processor Intel Pentium IV 2.4 GHz 

 Mainbord tipe INTEL 

 RAM DDR 2 ukuran 1 GB 

 Piranti simpanan Harddisk berkapasitas 160 GB 

 Piranti masukan berupa keyboard dan mouse 

 Piranti keluaran berupa Monitor Samsung 15” 

 Printer Canon IP2770 
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Perangkat lunak merupakan salah satu pendukung 

dalam pembuatan system biaya rawat inap ini. Perangkat lunak 

merupakan sekumpulan perintah untuk menjalankan perangkat 

keras. Perangkat lunak yang digunakan adalah : 

 Sistem operasi windows Xp Profesional 

 Microsoft Visual Basic 6.0 

 Perangkat Lunak MySQL-Front 

f. Implementasi Sistem 

Pedoman untuk menjalankan program secara detail mulai dari layer 

dialog menu, proses input data, menyimpan data, proses transaksi 

sampai menyajikan sebuah laporan yang merupakan hasil dari pada 

proses-proses yang telah dilakukan oleh system. Dalam hal ini adalah 

program rawat inap berbasis multiuser di Puskesmas Jatiyoso 

Karanganyar. 

g. Pengujian 

Merupakan tahap akhir untuk mengetahui seberapa layak aplikasi 

rawat inap tersebut. Apakah dapat dijalankan tanpa error dan dapat 

secara baik sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi itu sendiri. 


