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Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer mengalami kemajuan yang sangat pesat
dan berkembang setiap saat, telah banyak mempengaruhi manusia menuju masyarakat yang membutuhkan
informasi yang cepat dan tepat. Klinik Herona Medical Pare-Pare dalam melakukan pelayanan kepada pasien
khususnya pada sistem antrian masih menggunakan sistem manual, dimana pasien harus datang ke klinik
untuk mengambil nomor antrian dan harus menunggu berjam-jam untuk mendapat pelayanan oleh dokter.
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatau aplikasi antrian berbasis SMS Gateway yang
menggunakan fasilitas Short Message Service (SMS) untuk melakukan proses antrian melalui perangkat
Mobile (Handphone). Dalam proses pemesanan antrian dapat melakukannya di lokasi (klinik) atau dapat
dilakukan diluar klinik dengan mengirim SMS dengan format yang telah ditentukan. Format SMS yang telah
dikirim akan di proses oleh server dan memberikan balasan berupa nomor maupun informasi antrian kepada
pasien sehingga pasien tidak perlu untuk mengantri pada klinik tersebut. Dari hasil pengujian sistem yang
telah dilakukan bahawa sistem sistem yang dirancangan sudah bebas dari kesalahan logika.
Kata kunci : Sistem Informasi, SMS Geteway, Klinik

1.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi khususnya di
bidang komputer saat ini begitu pesat seiring
dengan kebutuhan manusia yang semakin
meningkat. Dengan
berkembangnya ilmu
pengetahuan serta kompleksnya kegiatan manusia
sehingga
menimbulkan
tuntutan
untuk
menyelesaikan masalah secara relevan, tepat
waktu dan akurat akan informasi yang dihasilkan.
Tuntutan kebutuhan akan informasi dan
penggunaan komputer serta perangkat mobile
yang semakin banyak mendorong terbentuknya
sebuah jaringan komputer dan jaringan mobile
yang mampu melayani berbagai kebutuhan
tertentu dalam waktu yang bersamaan.
Klinik Herona Medical Centre Parepare
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
jasa, salah satu misi klinik Herona Medical Centre
Parepare adalah memberikan pelayanan yang
terbaik terhadap masyarakat. Klinik Herona
Medical Centre memiliki kendala dalam hal
efesiensi kerja dan waktu dalam mengelola
pendaftaran pasien yang akan berobat. Klinik ini
terbuka setiap hari Senin - hari Sabtu pada pukul
16.00 sampai pukul 22.00 WITA, Pada klinik ini,
ada 3 jenis penyakit yang dilayani, yaitu penyakit
mata, penyakit kandungan dan penyakit interna.
Berdasarkan tabel statistik jumlah pasien
yang terdapat pada klinik tersebut, diketahui
bahwa pada awalnya jumlah pasien semakin
bertambah dan juga mengalami kepadatan jumlah

68

antrian pendaftaran pada klinik Herona Medical
Center Parepare, namun dengan bertambahnya
tingkat persaingan dalam bisnis dibidang jasa
kesehatan mempengaruhi masyarakat atau pasien
yang ingin berobat ke klinik Herona Medical
Center Parepare sehingga jumlah pasien
mengalami penurunan pada saat ini. Hal ini dapat
terlihat pada data kuantitatif jumlah pasien
pertahun yang mengalami penurunan. Dimana
pada tahun 2010, jumlah pasien perhari sekitar
100 – 200 pasien, pada tahun 2011 jumlah pasien
perhari sekitar 100 – 150 pasien, pada tahun 2012
jumlah pasien sekitar 100 – 120 pasien dan pada
tahun 2013 ini, jumlah pasien perhari hanya
sekitar 30 – 100 pasien. Oleh karena itu, salah
satu cara untuk meningkatkan daya saing
dibidang kesehatan ini adalah meningkatan
kualitas pelayanan.
Pada klinik ini, sistem antrian yang
diterapkan masih menggunakan cara manual,
yaitu customer service (petugas pelayanan) masih
berinteraksi langsung dengan pasien pada saat
pengambilan antrian, sehingga sering terjadi
antrian yang sangat panjang setiap harinya.
Bahkan sering terjadi kecurangan dalam antrian.
Masalah yang sering timbul dari keadaan tersebut
membuat pasien tidak nyaman dan jenuh karena
harus menghabiskan waktu yang cukup lama
untuk melakukan antrian, bahkan pembatalan juga
sering terjadi. Oleh karena itu, untuk mengatasi
sering timbulnya masalah diperlukan suatu sistem
pelayanan prima kepada masyarakat atau pasien
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dengan menggunakan sistem antrian secara
profesional yaitu sebuah sistem pemesanan nomor
antrian yang menggunakan teknologi komunikasi
telepon seluler berupa SMS sehingga pasien yang
ingin mengantri tidak perlu lagi mendatangi
tempat antrian. Dengan media ini, para pengguna
bisa mengetahui informasi yang dibutuhkan,
termasuk informasi tentang pengambilan nomor
antrian pasien yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem
antrian berbasis SMS Gateway pada Klinik
Herona Medical Center Parepare, dengan tujuan
merancang, membangun, dan menguji aplikasi
antrian berbasis SMS Gateway pada Klinik
Herona Medical Centre Parepare.
2.

Metode Penelitian

Untuk melakukan analisis dan mendapatkan
data berdasarkan latar belakang masalah yang
diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada
Klinik Herona Medical Centre yang berlamat di
Jalan Agussalim No.218 Parepare. Dalam rangka
keberhasilan penelitian, maka digunakan dua jenis
metode penelitian untuk pengumpulan data yaitu
:
a. Penelitian pustaka, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengambil beberapa
definisi dan konsep yang diperlukan dalam
mendukung kegiatan penulisan penelitian ini
yaitu mengenai Sistem Penjualan Pada Klinik
Herona Medical Centre yang berlamat di
Jalan Agussalim No. 218 Parepare.
b. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengunjungi langsung
lokasi penelitian. Di tempat penelitian
tersebut penulis melakukan pengamatan dan
melakukan wawancara singkat kepada
pimpinan,
customer
service (petugas
pelayanan), dan beberapa pasien yang
mengantri di Klinik Herona Medical Centre
Parepare pada saat itu
2.1 Tahapan Penelitian
Tahap - tahap yang harus penulis lalui
dalam pembangunan sistem adalah
sebagai
berikut :
a. Analisis Sistem yaitu mengidentifikasi dan
mengenali masalah yang ada, kemudian
mencari
alternative –
alternative
pemecahannya.
b. Desain Sistem yaitu tahap ini merupakan
proses merancang dan membangun sistem
berdasarkan pada permasalahan yang ada.
c. Pembuatan Aplikasi yaitu tahap ini dilakukan
jika perancangan desain aplikasi telah selesai
dibuat.

d. Pengujian Sistem adalah proses pembuatan
aplikasi selesai, dilakukan pengujian sistem
menggunakan metode white box.
e. Implementasi sistem dimana Tahap ini
digunakan untuk penerapan dan pengujian
sistem kedalam kondisi sebenarnya agar dapat
diketahui kekurangan dan kelebihannya. [1],
[2]
2.2.

SMS Geteway

Short Message Service (SMS) adalah
layanan pesan teks komponen telepon, web, atau
sistem komunikasi mobile, menggunakan protocol
standar
komunikasi
yang
memungkinkan
pertukaran pesan teks singkat antara fixed line
atau perangkat ponsel. Pada awalnya SMS khusus
untuk dirancang dan dibuat hanay untuk ponsek
GSM
(Global
System
for
Mobile
Communications), namun kemudian dengan
berkembang pesatnya teknologi-teknologi dalam
kebutuhan komunikasi modern, layanan SMS
mulai dikembangkan untuk berbagai jaringan lain
selain GSM.
SMS Gateway adalah cara mengirim pesan
teks dengan atau tanpa menggunakan ponsel.
Secara khusus, ini adalah perangkat atau layanan
yang menawarkan angkutan SMS dengan baik
pesan transformasi ke lalu lintas jaringan selular
dari media lain atau dengan memungkinkan
transmisi atau penerimaan pesan SMS dengan atau
tanpa menggunakan ponsel. Penggunaan yang
khas dari gateway akan meneruskan email
sedehana untuk penerima ponsel. Hal ini juga
dapat berguna dalam mengembangkan aplikasi
web, dimana kita dapat berinteraksi dengan
melalui SMS (Short Messaging Service) [4]
2.3

Blok Diagram Sistem Secara Umum

Proses pemesanan nomor antrian maupun
melihat nomor antrian secara real time yang
dilakukan oleh calon pasien dilakukan dengan
mengirim sms dengan format dan nomor tujuan
yang telah ditentukan. Sms yang dikirim oleh
pasien akan tersimpan pada database server yang
dirancang yang kemudian server akan otomatis
akan mengirim pesan berupa informasi yang telah
diminta oleh calon pasien sebelumnya. Proses
secara detail dapat dilihat pada gambar 1 blok
diagram sistem secara umum sebagai berikut :

Gambar 1. Blok Diagram Secara Umum
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3.

Hasil dan Pembahasan
Gambar 3. Diagram Kontek

Berdasarkan permasalahan yang telah
dijelaskan sebelumnya, tahap analisis sistem
berjalan
bertujuan
untuk
mendapatkan
pemahaman secara keseluruhan tentang sistem
yang sedang berjalan pada suatu perusahaan,
sebagai
pedoman
untuk
melakukan
pengembangan sistem. Pengolahan data antrian
pada Klinik Herona Medical Centre ParePare,
masih tergolong kedalam sistem manual dimana
sebagian besar
prosesnya dilakukan oleh
manusia, yang meliputi kegiatan proses antrian
pasien. Kekurangan dari sistem manual ini adalah
proses transaksi yang terlalu lama, yang terkadang
mengakibatkan informasi yang dihasilkan
kehilangan relevansinya.
Dari analisis yang sedang berjalan, khusus
mengenai pengolahan data antrian pada klinik
herona medical centre, maka pada bagian ini
penulis menganjurkan untuk membangun Sistem
Informasi
Komputer,
untuk
mendukung
terlaksananya proses yang lebih efesien. Selain
itu penulis juga mengusulkan agar di terapkannya
SQL Server 2000 sebagai databasenya pada
Sistem informasi Antrian Pada Klinik Herona
Medical Centre Parepare, yang dapat dilihat
seperti gambar dibawah ini.
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3.1. Implemetasi Perancangan
Rancangan input mengikuti bentuk dari
dokumen dasarnya yang didasari bahwa data yang
salah tercatat di dalam penginputan akan
mengakibatkan output yang dihasilkan sistem
informasi. Rancangan input ini dibuat sebaik
mungkin agar memudahkan penggunaan bagi
pengguna dan memperkecil kesalahan yang
mungkin terjadi. Bentuk tampilan input tersebut
dapat dilihat dibawah ini:
a. Rancangan Pengambilan Nomor Antrian

Gambar 4 . Rancangan Pengambilan Nomor
Antrian
Gambar 4 diatas menampilkan form
pemgambilan nomor antrian pada client, dimana
terdapat tiga pilihan nomor antrian yaitu Penyakit
Mata, Penyakit Kandungan, dan Penyakit Interna.
Jika pasien yang dating ke klinik dapat melakukan
pengambilan nomor antrin secara langsung, ketika
tombol Get Antrian diklik maka sistem akan
otomatis mencatat posisi antrian yang akan
tersimpan pada database.

b.

Rancangan Pemanggilan Nomor Antrian

Modem

Gambar 2. Bagan Alir Dokumen Sistem Yang
Dirancang
Pada gambar 2 diatas menggambarkan
aliran data mengalir ke setiap entitas yang ada
diantara pasien , operator dan customer service.
Untuk menjabarkan data apa saja yang mengalir
setiap entitas dapat dilihat pada gambar 3
diagram kontek dibawah
ini :
b
Operator

Gambar 5. Rancangan Pemanggilan Nomor
Antrian
Gambar 5 diatas menampilkan form pemanggilan
nomor antrian pada server, dimana terdapat
combo yang berfungsi untuk memilih antrian
yang akan di panggil. Serta terdapat tiga tombol
yaitu tombol clear antrian, tombol panggil ulang
dan tombol next untuk memanggil nomor antrian
selanjutnya.

- Data No. Antrian

a
Pasien

- Pengiriman No Antrian Via Sms

No. Antrian
No. Antrian Via Sms
No. Antrian Sekarang

0

Sms permintaan no. Antrian

Sistem Informasi

- Pemanggilan Nomor Antrian
- View Jumlah Antrian / Hari

Costumer Service
Sms permintaan no.Antrian
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c

c. Rancangan Permintaan Antrian Melalui
SMS
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Gambar 7. Flowchart Pengambilan Nomor
Antrian
Dari gambar 7 diatas dapat dijabarkan menjadi
flowgraft berikut ini

Gambar 6. Rancangan Permintaan Nomor
Antrian Melalui SMS
Gambar 6 diatas adalah tampilan
pengiriman SMS melalui Handphone, apabila
pasien melakukan permintaan antrian melalui
fasilitas SMS Gateway. Data yang ditampilkan
atau yang dikirim oleh server adalah data real dari
data yang tersimpan pada server klinik heronima
pare-pare. Dengan proses ini pasien tidak perlu
langsung datang ke klinik untuk mengambil
nomor antrian, dimana pasien akan menerima sms
balasan dari server secara otomatis posisi antrin
sekarang.
3.2

Pengujian Sistem

Untuk menguji apakah sistem yang
dirancang sudah sesuai harapan dan sudah benar
dari kelasahan logika pemrograman maka akan
dilakukan pengujian dengan metode pengujian
whitebox [3] dengan mengambil sampel
pengujian pengambilan nomor antrian melalui
sms sebagai berikut:

Gambar 8. Flowgraf Pengambilan Nomor Antrian
Proses pengujian dilakukan sebagi berikut :
1. Region
Perhitungan Cyclomatic Complexity (CC) dari
flowgraph di atas memiliki Region = 6
2. Kompleksitas
a. Menghitung Cyclomatic Complexity (CC)
dari edge dan node
Dengan rumus : V(G) = (E – N) + 2
Dimana
: E (Jumlah Edge pada
flowgraph) = 16
N (Jumlah Node pada
flowgraph) = 12
Penyelesaian :
V(G) = (E – N) + 2
= (16 – 12) + 2
=6
b. Menghitung Cyclomatic Complexity (CC)
dari P
P adalah titik yang menyatakan logika
dalam diagram alir
Dengan rumus : V(G) = P + 1
Dimana
:P=5
Penyelesaian
:V(G)= P + 1= 5
+1 =6
3. Independent Path
path 1 =1-2-3-5-7-9-11-12
path 2 = 1-2-3-4-2-3-5-7-9-11-12
path 3 = 1-2-3-5-6-2-3-5-7-9-11-12
path 4 = 1-2-3-5-7-8-2-3-5-7-9-11-12
path 5 = 1-2-3-5-7-9-10-2-3-5-7-9-11-12
path 6 = 1-2-3-5-7-9-11-2-3-5-7-9-11-12
Dari hasil pengujian diatas diperoleh nilai Region
= 6, CC = 6, Independent Path = 6, maka dapat
disimpulkan bahwa perangkat lunak aplikasi yang
dirancang sudah bebas dari kesalahan logika
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karena masing masing parameter pengujian
memiliki nilai yang sama yaitu 6.
4.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil perancangan aplikasi
antrian berbasis sms gateway pada Klinik Herona
Medical Centre maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Penerapan sistem antrian yang berbasis SMS
Gateway dapat memberikan hasil yang
maksimal dalam hal pelayanan antrian.
2. Berdasarkan hasil yang didapat pada
pengujian sistem yang menggunakan metode
White Box, apabila CC = 6, Region = 6,
Independent Path = 6 hasilnya adalah sama,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa
aplikasi ini dirancang sudah bebas dari
kesalahan logika.
Daftar Pustaka

72

[1] Hanif Al Fatta, 2007, Analisis Dan
Perancangan Sistem Informasi, Penerbit
Andi, Yogyakarta.
[2] [Jogiyanto, HM., 2008, Analisis dan Disain
sistem informasi, Pendekatan Terstruktur
Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, Penerbit
Andi, Jakarta.
[3] Roger R. Pressman, 2002, Rekayasa
Perangkat
Lunak,
Penerbit
Andi,
Yogyakarta.
[4] http://informatika.web.id/category/smsgateway Akses Tanggal 01 Juli 201

