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Abstract
Advancement of nursing in Indonesia at this time is very fast, this is caused by the
development of science and technology so quickly that information quickly accessible to
everyone so that information quickly known by the public. Home care is a service that fits the
needs of patients, individuals and families, planned, coordinated, and provided, by the servicer,
which was organized to give the home pelayanani through staff or arrangements based on
agreements or contracts. Technological developments, especially in the field of information and
communication technologies to help people to obtain information and communicate. The
development of information and communication technology has been used in order to ease and
efficiency of time, with the information and communication technology berkembangannya can
dimaanfaatkan also to design an application that helps home care patients to make calls to the
nurse so that patients can easily receive care at home.
Keywords— Information Systems, Home Care, System Design
Abstrak
Perkembangan keperawatan di Indonesia saat ini sangat pesat, hal ini disebabkan oleh
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat sehingga informasi dengan
cepat dapat diakses oleh semua orang sehingga informasi dengan cepat diketahui oleh
masyarakat. Home care adalah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, individu dan
keluarga, direncanakan, dikoordinasikan, dan disediakan, oleh pemberi pelayanan, yang
diorganisir untuk memberi pelayanani rumah melalui staf atau pengaturan berdasarkan
perjanjian kerja atau kontrak. Perkembangan teknologi khususnya dibidang teknologi informasi
dan komunikasi membantu masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan
komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak dimanfaatkan
untuk dapat memudahkan dan melakukan efisiensi waktu, dengan berkembangannya teknologi
informasi dan komunikasi dapat dimaanfaatkan juga untuk merancang sebuah aplikasi home
care yang membantu pasien untuk melakukan panggilan terhadap perawat sehingga pasien
dapat dengan mudah mendapatkan perawatan di rumah.
Kata kunci— Sistem Informasi, Home Care, Perancangan Sistem

PENDAHULUAN
Perkembangan keperawatan di Indonesia saat ini sangat pesat, hal ini disebabkan oleh
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat sehingga informasi dengan
cepat dapat diakses oleh semua orang sehingga informasi dengan cepat diketahui oleh
masyarakat.Perkembangan era globalisasi yang menyebabkan keperawatan di Indonesia harus
menyesuaikan dengan perkembangan keperawatan di negara yang telah berkembang, sosial
ekonomi masyarakat semakin meningkat sehingga masyarakat menuntut pelayanan kesehatan
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yang berkualitas tinggi, tapi di lain pihak bagi masyarakat ekonomi lemah mereka ingin
pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.
Lama perawatan di rumah sakit menjadi salah satu sebab meningkatnya biaya
perawatan kesehatan di rumah sakit, industri perawatan di rumah menjadi alat untuk
menurunkan biaya dan lama perawatan. Akibatnya, industri perawatan di rumah berkembang
menjadi masalah yang kompleks dan harus diatasi dengan perhatian yang besar bila salah satu
tujuannya adalah memberi hasil yang terbaik bagi setiap individu.
Home care adalah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, individu dan keluarga,
direncanakan, dikoordinasikan, dan disediakan, oleh pemberi pelayanan, yang diorganisir untuk
memberi pelayanani rumah melalui staf atau pengaturan berdasarkan perjanjian kerja atau
kontrak.
Awal perkembangannya home care nursing sesungguhnya merupakan bentuk pelayanan
yang sangat sederhana, yaitu kunjungan perawat kepada pasien tua atau lemah yang tidak
mampu berjalan menuju rumah sakit atau yang tidak memiliki biaya untuk membayar dokter di
rumah sakit atau yang tidak memiliki akses kepada pelayanan kesehatan karena strata sosial
yang dimilikinya. Pelaksanaannya juga merupakan inisiatif pemuka agama yang care terhadap
merebaknya kasus gangguan kesehatan. Perawat yang melakukannya dikenal dengan istilah
perawat kunjung (visiting nurse). Bentuk intervensi yang diberikan berupa kuratif dan
rehabilitatif. Pada saat klien dan keluarga memutuskan untuk menggunakan sistem pelayanan
keperawatan dirumah (home care nursing), maka klien dan keluarga berharap mendapatkan
sesuatu yang tidak didapatkannya dari pelayanan keperawatan di rumah sakit. Adapun klien dan
keluarga memutuskan untuk tidak menggunakan sistem ini, mungkin saja ada pertimbanganpertimbangan yang menjadikan home care bukan pilihan yang tepat.
Perkembangan teknologi khususnya dibidang teknologi informasi dan komunikasi
membantu masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan komunikasi. Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak dimanfaatkan untuk dapat memudahkan dan
melakukan efisiensi waktu, dengan berkembangannya teknologi informasi dan komunikasi
dapat dimaanfaatkan juga untuk merancang sebuah aplikasi home care yang membantu pasien
untuk melakukan panggilan terhadap perawat sehingga pasien dapat dengan mudah
mendapatkan perawatan di rumah
METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan menjelaskan alur dari penelitian yang akan dilaksanakan. Alur
penelitian yang dilakukan seperti pada gambar di bawah ini:
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1.
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Awal (Defining the Initial
Scope)

2.

Menentukan
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(Defining the Requirements)

3.

Mendesain Arsitektur Proses
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(Designing
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Architecture)
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(Designing
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5.

Mengevaluasi
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(Evaluating Architectures)

Total Architecture
Synthesis (TAS)

Gambar 1. Alur Penelitian

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Pendefinisian masalah
Pendefinisian permasalahan dari sistem yang ingin dirancang untuk menambah
pemahaman mengenai hal tersebut.
Pengumpulan data
perancangan sistem informasi administrasi penelitian.
Analisis Sistem
Analisis sistem merupakan pemahaman akan proses-proses yang terjadi sehingga dapat
dilakukan suatu pemodelan sistem. Analisis sistem dilakukan dengan mengidentifikasi
permasalahan yang terjadi dalam proses administrasi penelitian. Hasil dari analisis
permasalahan akan digunakan dalam perancangan sistem yang diperlukan.
Perancangan Sistem
Perancangan sistem dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis. Perancangan sistem
merupakan perancangan sistem menggunakan UML dan Entity Relationship Diagram
(ERD). Pada tahap ini juga dilakukan perancangan basis data sistem. Perancangan
menggunakan metode TAS.
Pengambilan kesimpulan
Tahap ini menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan

Teknik Pengumpulan Data
Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan datadata yang diperlukan selama penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah : Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan
pengumpulan data-data yang diperlukan selama penelitian. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah :
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang
tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Tujuan observasi adalah
mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang
terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam
kejadian yang diamati tersebut.
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b. Study Literatur
Metode pengumpulan data yang diperoleh dari sumber- sumber pustaka seperti majalah, internet
dan buku refrensi atu dokumen-dokumen tertentu yang berhubungan dengan sistem informasi
berbasis web. Sumber-sumber pustaka inilah yang penyusun harapkan dapat menjadi acuan
untuk melakukan penelitian ini dan dapat mengambil suatu kesimpulan untuk suatu hal yang
akan dicari
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan dibahas mengenai perancangan sistem jasa pelayanan kesehatan
berbasis online. Perancangan sistem mencakup ruanglingkup awal, kebutuhan sistem informasi,
design arsitektur, fungsionalitas perangkat lunak.
Perancangan
Ruang lingkup awal pada penelitian ini adalah pada perancangan aplikasi home care yang
nantinya merupakan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien di rumahnya.
Pelayanan keperawatan yang di berikan kepada pasien di rumah nantinya pasien dapat
melakukan pemesanan untuk dilakukan pelayanan oleh perawat dengan menggunakan aplikasi.
1.

Menentukan Kebutuhan
Kebutuhan perancangan sistem untuk pemesanan pelayanan keperawatan kepada pasiennya
di rumahnya yang diperlukan pada penelitian ini adalah:
a. Perencanaan untuk melakukan perancangan sistem pemesanan pelayanan keperawatan
sekali.
b. Perencanaan untuk melakukan perancangan sistem pemesanan pelayanan keperawatan
secara rutin.
c. Penetapan perosil merupakan siapa saja yang nantinya akan menangani pelayanan
keperawatan sesuai dengan bidangnnya

2.

Fungsionalitas Perangkat Lunak
Fungsionalitas perangkat lunak pemesanan jasa layanan kesehatan adalah sebagai
berikut:
1. Fungsi Pemesanan Perawat
Pada fungsi ini user dapat melakukan pemesan perawat dengan memasukan identitas diri dan
juga informasi keluhan, tidak hanya itu perawat yang akan memberikan jasa kesehatan juga
dapat dipilih berdasarkan agama, jenis kelamin dan layanan yang akan diberikan. Setelah proses
pemesanan pelayanan kesheatan dilakukan data akan tersimpan di dalam database dan
selanjutnya pemesan akan dihubungi kembali untuk melakukan konfirmasi pemesanan.
2. Fungsi Edukasi
Pada fungsi ini tidak jauh beda dengan fungsi pemesanan perawat, namun perbedaannya
terdapat pada untuk layanan ini maka akan lebih memfokuskan pada pemesanan punyuluhan
kesehatan untuk keluarga maupun untuk organisasi. Pemesan juga harus mengisi form
pemesanan jasa penyuluhan atau edukasi, setelah mengisi form pemesanan, pemesan akan
dihubungi kembali untuk melakukan konfirmasi terhadap pemesanan.
3. Fungsi Artikel
Pada fungsi artikel disini pengguna web home care atau pengunjung web home care dapat
membaca artikel-artikel yang mengenai kesehatan, baik dari menjaga kesehatan ataupun hidup
sehat.
4. Fungsi Pengelolaan Artikel
Pada fungsi pengelolaan artikel disini pengguna pengelola web home care atau admin web
home care melakukan update terhadap artikel-artikel yang akan ditampilkan pada website home
care, sehingga user mendapat pengetahuan terbaru dalam dunia kesehatan.
5. Fungsi Konfirmasi Pemesanan Perawat
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Pada fungsi konfirmasi pemesanan ini berada pada sisi admin, dimana nantinya admin akan
melakukan tindak lanjut dari pemesanan yang ada. Seperti menghubungi pemesanan yang ada
untuk melakukan konfirmasi, melakukan pencatatan pemesanan yang telah dikonfirmasi ke
dalam sistem untuk menjadi laporan
6. Fungsi Konfirmasi Pemesanan Edukasi
Pada fungsi konfirmasi pemesanan ini juga terdapat pada sisi admin nantinya admin akan
melakukan tindak lanjut dari pemesanan terhadap layanan edukasi yang ada. Seperti
menghubungi pemesanan yang ada untuk melakukan konfirmasi, melakukan pencatatan
pemesanan yang telah dikonfirmasi ke dalam sistem untuk menjadi laporan.
7. Fungsi Laporan Perawat
Fungsi Laporan berada pada sisi administrator atau pengelola dari sistem informasi home
care. pada laporan ini nantinya akan tercatat seluruh pemesanan jasa pelayanan kesehatan baik
yang telah di konfirmasi ataupun yang belum dikonfirmasi, dan juga perawat siapa yang
melakukan pelayanan jasa kesehatan beserta tanggal pelayananan.
8. Fungsi Laporan Edukasi
Fungsi Laporan berada pada sisi administrator atau pengelola dari sistem informasi home
care. pada laporan ini nantinya akan tercatat seluruh pemesanan jasa pelayanan Edukasi atau
penyuluhan baik yang telah di konfirmasi ataupun yang belum dikonfirmasi, dan juga perawat
siapa yang melakukan pelayanan jasa Edukasi atau penyuluhan beserta tanggal pelayananan.
Mendesain Arsitektur Proses Bisnis
Use Case Diagram
Diagram ini menampilkan pengguna sebagai aktor dan interaksinya terhadap sistem.
Pada gambar 2, menggambarkan funsionalitas aplikasi home care dari sisi pengguna. Pada
aplikasi dari sisi pengguna terdapat tiga funsionalitas yaitu, pemesanan perawatan, pemesanan
edukasi dan melihat artikel

Gambar 2. Use Case

Pada gambar 2, menggambarkan funsionalitas aplikasi home care dari sisi pengelola
atau administrasi. Pada aplikasi dari sisi pengelola terdapat lima funsionalitas yaitu, konfirmasi
pemesanan perawatan, konfirmasi pemesanan edukasi, pengelolaan artikel dan laporan.
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Gambar 3. Use Case Diagram

Use Case Spesifikasion
Use case spesifikasion menjelaskan proses sebuah use case dari awal mulai hingga
proses sebuah use case selesai. Berikut use case spesifikasi dari masing-masing use case yang
ada.
Tabel 1. Use Case Spesifikasi Pemesanan Keperawatan

Nama Use Case
Aktor
Deskripsi Singkat

Pre Condition
Flow Of Event

Post Condition
Alternative Flow

Pemesanan Keperawatan
User
Use case menggambarkan bagaimana user melakukan
pemesanan keperawatan menggunakan aplikasi web
home care
User harus sudah berada pada halaman web home care
1
user memasukan identitas diri seperti nama, usia,
jenis kelamin, no telp dan berat badan serta tinggi badan
2
user memilih jenis layanan keperawatan
3
user memilih perawat yang akan melakukan
perawatan
4
user memasukan alamat lengkap
5
user memilih jadwal keperawatan
6
user menekan tombol submit
7
usecase selesai
Sistem menampilkan rincian pemesanan.
Pada langkah 6, jika inputan yang di lakukan user
tidak sesaui, maka sistem akan meminta inputan ulang
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Tabel 2. Use Case Spesifikasi Pemesanan Keperawatan

Nama Use Case
Aktor
Deskripsi Singkat

Pre Condition
Flow Of Event

Post Condition
Alternative Flow

Pemesanan Edukasi
User
Use case menggambarkan bagaimana user
melakukan pemesanan edukasi menggunakan aplikasi
web home care
User harus sudah berada pada halaman web
home care
1
user memasukan identitas diri seperti
nama, alamat dan no telp.
2
user memilih jenis layanan edukasi
seperti : seminar atau penyuluhan
3
user memilih jenis edukasi seperti :
individu atau kelompok.
4
user memilih materi edukasi
5
user memilih jadwal edukasi
6
user menekan tombol submit
7
usecase selesai
Sistem menampilkan rincian pemesanan.
Pada langkah 6, jika inputan yang di lakukan
user tidak sesaui, maka sistem akan meminta inputan
ulang

Class Diagram
Class diagram menggambarkan bagaimana class yang terdapat pada aplikasi home care
saling berhubungan. Pada class diagram menggambarkan ada enam class boundary, enam class
control komputasi otomatis da nada tiga class entity.

Gambar 4. Class Diagram
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Perancangan Basis Data
Tahap ini melakukan perancangan database pada sistem informasi berbasis web yang
menggunakan ERD (Entity Relantionship Diagram) dan juga disertakan dengan konseptual
database dan structur table database.
Entiry Relation Diagram
ERD adalah model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan
dalam DFD, ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur
dan hubungan antara data.

Gambar 5. Entity Relation Diagram

Konseptual Database
Konseptual database merupakan detail dari entity relationship diagram dimana terdapat
attribute atau struktur file yang merupakan interpretasi dari sistem basis data yang digunakan
sebagai media penyimpanan. Dibawah merupakan konseptual database dari sistem pelayanan
kesehatan secara online.

Gambar 6. Konseptual Database
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Desain Interface Sistem
Halaman Perawatan
Halaman perawatan digunakan oleh user, untuk mengakses halaman ini user tidak perlu
melakukan login terlebih dahulu. Halaman ini digunakan untuk melakukan pemesanan
perawatan. Terdapat beberapa inputan seperti, nama, alamat jenis perawatan, nama perawata
dan jadwal. Setelah melakukan permintaan perawatan, selanjutnya admin melakukan konfirmasi
terhadap permintaan.

Gambar 7. Halaman Perawatan

Halaman Edukasi
Halaman edukasi digunakan oleh user, untuk mengakses halaman ini user tidak perlu
melakukan login terlebih dahulu. Halaman ini digunakan untuk melakukan pemesanan edukasi.
Terdapat beberapa inputan seperti, nama, alamat jenis edukasi, scope edukasi dan jadwal.
Setelah melakukan permintaan edukasi, selanjutnya admin melakukan konfirmasi terhadap
permintaan.

Gambar 8. Halaman Edukasi
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Halaman Konfirmasi Perawatan
Halaman konfirmasi perawatan digunakan oleh admin, untuk mengakses halaman ini
admin harus melakukan login terlebih dahulu. Halaman ini digunakan untuk melakukan
konfirmasi terhadap permintaan. Terdapat list permintaan yang telah masuk kedalam sistem.
Untuk melakukan konfirmasi terhadap pemesanan admin terlebih dahulu harus melihat detail
pemesanan.

Gambar 9. Konfirmasi Keperawatan

Detail Pemesanan Perawatan
Pada halaman ini admin melakukan konfirmasi terdahap pemesanan yang telah diminta.
Untuk melakukan konfirmasi admin harus melihat detail dari pemesanan tersebut. Setelah itu
admin dapat melakukan konfirmasi dan user mendapat konfimasi bahwa pemesanan telah
disetujui melalui sms.

Gambar 10. Detail Pemesanan

Halaman Konfirmasi Edukasi
Halaman konfirmasi edukasi digunakan oleh admin, untuk mengakses halaman ini
admin harus melakukan login terlebih dahulu. Halaman ini digunakan untuk melakukan
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konfirmasi terhadap permintaan. Terdapat list permintaan yang telah masuk kedalam sistem.
Untuk melakukan konfirmasi terhadap pemesanan admin terlebih dahulu harus melihat detail
pemesanan.

Gambar 11. Kondirmasi Edukasi

Halaman Detail Edukasi
Pada halaman ini admin melakukan konfirmasi terdahap pemesanan yang telah diminta.
Untuk melakukan konfirmasi admin harus melihat detail dari pemesanan tersebut. Setelah itu
admin dapat melakukan konfirmasi dan user mendapat konfimasi bahwa pemesanan telah
disetujui melalui sms.

Gambar 12. Halaman Detail Edukasi

KESIMPULAN
Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah Kesimpulan yang dapat diambil
dari penelitian ini adalah, penelitian telah menghasilkan suatu perancangan system yang
berorientasi objek dari fungsionalitas perangkat lunak, use case diagram, use case spesifikasi,
sequence diagram, class diagram, ERD sistem, konseptual database dan perancangan interface
sistem. Penelitian ini telah menggambarkan peracangan sistem dari data input dan output yang
akan dihasilkan oleh sistem. Tampilan interface sistem untuk tahap selanjutnya dan tempat
penyimpanan data yang akan disimpan dan diolah dalam database system.
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SARAN
Dari hasil penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan yaitu penelitian ini masih
sebatas perancangan sistem untuk tahap selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan menjadi
pembangunan sistem dan pengujian dari sistem yang telah dibangun. Untuk tahap selanjutnya
agar dirancang lebih mendetail untuk aliran data dari sistem dan pengujian sistem yang akan di
bangun.
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