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Klinik Dharma Husada merupakan salah satu Klinik di Seputih Raman yang 

memiliki visi yaitu menjadikan Klinik Dharma Husada sebagai pusat layanan 

kesehatan yang diharapkan semua lapisan masyarakat. Selama ini klinik tidak 

memiliki aktifitas khusus yang menangani sistem manajemen klinik. Kendala lain, 

kesulitan pencarian data rekam medis pasien rawat jalan dan rawat inap kurang 

efisien waktu, pasien mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi jadwal 

praktik dokter, kesulitan dalam pengecekan ketersediaan ruangan serta pencatatan 

dan penyimpanan data pasien rawat jalan dan rawat inap yang masih bersifat 

manual. Dengan ini, Sistem Manajemen Klinik akan diterapkan untuk mengatasi 

masalah dalam informasi jadwal dokter dan pemesanan nomor antrian berobat 

serta pengolahan data yang dihadapi oleh Klinik Dharma Husada. 

Tujuan dari penelitian untuk memudahkan admin dalam pencarian data pasien, 

pengecekan ketersediaan kamar klinik yang kosong dan yang terisi, serta 

pembuatan laporan yang lengkap dan rinci secara cepat. Tujuan lain, dari 

penelitian ini adalah untuk memudahkan pasien dalam memperoleh informasi 

mengenai jadwal dokter, selain itu proses transaksi pembayaran dapat dilakukan 

dengan mudah. Dalam analisis dan perancangan sistem manajemen klinik 

menggunakan model prototype. Pada tahap perancangan konseptual menggunakan 

model UML yaitu: use case diagam dan activity diagram. Pada tahap 

pembangunan sistem menggunakan Fraamework Codeigniter dengan bahasa 

pemograman PHP dengan database MySQL. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan Aplikasi Manajemen Klinik ini 

memudahkan pasien dalam melakukan pemesanan nomor antrian berobat dan 

informasi jadwal praktik baik secara online maupun datang langsung ke klinik. 

Aplikasi ini juga memudahkan admin  dalam melakukan kegiatan operasional di 

klinik dan dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi semua pihak khususnya 

Klinik Dharma Husada. 

 

 

Kata Kunci :Klinik, Manajemen, FrameworkCodeigniter, Pasien. 

 

mailto:gustiayuwandiraz@gmail.com

