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ABSTRAK 
 

Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap manusia. 
Manusia dapat menjalankan berbagai macam aktivitas hidup dengan baik bila 
memilik kondisi kesehatan yang baik pula. Kesehatan ini menjadi sangat mahal 
dan langka ketika maraknya timbul berbagai penyakit yang hingga dapat 
menyebabkan kematian. Bila manusia terkena penyakit, maka diperlukan 
penangan dan pengobatan agar dapat sehat kembali. Untuk penangan dan 
pengobatan dilakukan di sebuah tempat misalnya di rumah sakit atau poliklinik. 

Poliklinik merupakan satu unit pelayanan masyarakat yang bergerak 
pada bidang kesehatan. Dalam penyediaan pelayanan tersebut poliklinik sangat 
membutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dengan cepat, untuk itu diperlukan suatu sistem komputerisasi agar 
dapat memudahkan pengerjaannya. Sistem komputerisasi yang ada pada 
poliklinik biasanya di pergunakan untuk penyimpanan data pasien dan riwayat 
penyakit pasien. Sedangkan untuk penyampaian informasi kesehatan dan lain 
sebagainya yang berhubungan dengan poliklinik ke masyarakat masih bersifat 
manual seperti pelayanan pendaftaran pasien, informasi dokter, informasi jadwal 
praktek dan lain – lain. Maka selain diperlukan sistem komputerisasi untuk 
penyimpanan data pasien dan riwayat penyakit, diperlukan juga sistem informasi 
yang berbasis teknologi SMS yang memanfaat teknologi internet serta handphone 
yang bisa memberikan informasi dan pelayanan pasien yang cepat serta efisien.  

Sistem layanan Pasien Terpadu Berbasis SMS Gateway (Studi Kasus Pro 
Clinic Surabaya) diimplementasikan agar dapat menjadi sarana penunjang yang 
dapat memberikan informasi dan pelayanan yang cepat, mudah serta efesien 
kepada masyarakat. Terutama pelayanan pendaftaran pasien, info dokter, info 
jadwal praktek dan registrasi poli yang telah diimplementasikan ke dalam sebuah 
sistem berbasis teknologi sms gateway yang dapat diakses oleh masyarakat 
melalui telepon seluler (Handphone) dengan sistem pengiriman sms.   

 
 
 

Kata Kunci: Poliklinik, SMS Gateway, PHP 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang. 

Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap 

manusia. Manusia dapat menjalankan berbagai macam aktivitas hidup 

dengan baik bila memilik kondisi kesehatan yang baik pula. Kegiatan – 

kegiatan seperti belajar, berolahraga, bertamasya, bekerja dan lain – lain 

akan lebih berjalan baik bila ditunjang kesehatan fisik. Kesehatan psikis 

juga tak kalah penting dengan kesehatan dalam menunjang kegiatan 

manusia. Kesehatan fisik dan psikis memiliki hubungan kesinambungan 

dalam menunjang kegiatan manusia sehari – hari. Kesehatan ini menjadi 

sangat mahal dan langka ketika maraknya timbul berbagai penyakit yang 

hingga dapat menyebabkan kematian. Bila manusia terkena penyakit, maka 

diperlukan penangan dan pengobatan agar dapat sehat kembali. Saat ini 

biaya untuk pengobatan makin mahal, terlebih untuk kasus-kasus penyakit 

berat atau kronis seperti stroke, kanker, jantung, hati dan lain – lain.  

Untuk sistem pelayanan di puskesmas, poliklinik, serta rumah sakit 

terhadap masyarakat yang menderita berbagai macam penyakit masih 

kurang baik atau masih sistem manual. Dimana dimulai dari sistem 

pelayanan informasi jadwal praktek dokter, jadwal berobat, pendaftaran 

pasien, dan lain sebagainya. Dimisalkan pada salah satu poliklinik yang ada 

di surabaya yang bernama “Pro Clinic Surabaya” bertempat di Jalan Raya 

Darmo Surabaya Jawa Timur, yang mana pelayanan pasien yang akan 
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berobat masih bersifat manual mulai dari pelayanan pendaftaran pasien, 

informasi jadwal praktek, informasi jadwal berobat, informasi kesehatan, 

dan lain sebagainya.  

Sistem pelayanan pasien di pro clinic yang telah ada merupakan 

sistem pelayanan yang kurang efektif, sehingga perlu diadakan 

perkembangan dari sistem yang ada dengan tujuan memberikan pelayanan 

terbaik terhadap pasien dan memberikan kemudahan. Dari sistem yang 

telah diuraikan diatas pada tugas akhir ini akan dibuat sebuah sistem 

informasi pelayanan pasien berbasis SMS Gateway yang mana sistem ini 

dirancang menggunakan bahasa pemograman PHP dengan database MySql 

dan terintegrasi dengan sistem berbasis Short Message Service (SMS) 

berupa SMS Gateway yang memanfaatkan software Gammu untuk dapat 

menjalan sistem SMS Gateway.  

Sistem informasi ini memberikan banyak keuntungan dan 

kemudahan terhadap coustomer serta pihak pro clinic. Dari segi pelayanan 

coustomer diberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan dimana pasien 

cukup melakukan pelayanan dirumah dengan memanfaatkan media 

handphone untuk melakukan registrasi untuk berobat dengan mengirim sms 

sesuai format yang telah ditentukan. Sedangkan dari pro clinic sendiri 

sistem ini memberikan keuntungan segi sistem pelayanan terhadap pasien 

mulai dari proses pendaftaran hingga registrasi poli untuk berobat dan 

memberikan kemajuan dari segi teknologi pelayanan di masa kini. 
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Pada latar belakang diatas maka peneliti merasa perlu untuk 

membuat tugas akhir ini yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Layanan 

Pasien Terpadu Berbasis SMS Gateway (Studi Kasus Di Pro Clinic 

Surabaya)” 

1.2. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 

beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam tugas akhir ini, antara lain : 

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem layanan pasien yang dapat 

meningkatkan pelayanan pasien di Pro Clinic Surabaya. 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi sistem layanan pasien terpadu 

berbasis sms gateway kepada pasien di Pro Clinic Surabaya.   

1.3. Batasan Masalah. 

Pada perancangan dan pembuatan Sistem Layanan Terpadu Pasien 

Berbasis SMS Gateway (Studi Kasus Pro Clinic Surabaya) ini mencakup banyak 

hal. Agar permasalahan tidak meluas maka perlu adanya batasan masalah yang 

akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

a. Sistem ini mampu memberikan informasi tentang pelayanan pasien berupa 

informasi penting yang akan dikirim dari sistem sms gateway untuk pasien di 

Pro Clinic Surabaya. 
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b. Sistem ini dibuat untuk melayani coustomer atau pasien dalam melakukan 

pendaftaran anggota, pendaftaran berobat, memberikan info dokter, info 

jadwal praktek, dan pendaftaran poli berbasis SMS Gateway. 

c. Aplikasi ini tidak meliputi pembayaran dan pengadaan stok obat. 

d. Aplikasi ini tidak meliputi hasil rekam medis pasien. 

1.4. Tujuan. 

Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Penerapan sistem layanan pasien berbasis sms gateway di Pro Clinic 

Surabaya. 

2. Membantu memberikan kemudahan dalam pelayanan coustomer atau pasien 

dalam melakukan pendaftaran pasien, pendaftaran berobat, info pelayanan, 

dan lain sebagainya di Pro Clinic Surabaya. 

3. Memperkenalkan teknologi informasi berbasis sms gateway untuk pelayanan 

pasien di bidang kesehatan masyarakat terutama pada poliklinik. 

1.5. Manfaat. 

Manfaat yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini sebagai 

berikut: 

1. Dapat melatih masyarakat dan pihak lembaga kesehatan untuk bisa terampil 

dan berfikir logis dalam mengenal aplikasi teknologi informasi berbasis sms 

gateway yang dibuat. 
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2. Dengan ada aplikasi pelayanan pasien berbasis online, maka pihak lembaga 

kesehatan yaitu Pro Clinic Surabaya dapat menerapkan atau menggunakan 

aplikasi tersebut dengan baik serta sesuai kebutuhan. 

3. Dengan ada aplikasi ini diharapkan dari pihak coustomer dan lembaga 

kesehatan yaitu Pro Clinic Surabaya dapat mengetahui semua hal tentang 

kecanggihan komputer dan perkembangan teknologi informasi terutama di 

bidang pelayanan coustomer berbasis sms gateway.  

1.6. Metodelogi Penelitian 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Survei  

Dilakukan dengan mengumpulkan segala macam informasi yang dibutuhkan 

dengan melakukan wawancara atau tanya jawab terhadap pihak lembaga 

kesehatan Pro Clinic Surabaya. 

b. Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset 

keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi. 

c. Analisis 

 Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan evaluasi permasalahan yang terjadi, 

serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah tahap analisa selesai 

dilakukan, dibuat perancangan desain sistem secara keseluruhan. 
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d. Perancangan Sistem  

Menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan mulai dari identifikasi permasalahan 

sampai menghasilkan desain input ataupun output dari sistem yang akan 

dibuat. 

e. Pembuatan Program 

Pada tahap ini dilikukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari 

perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan. 

f. Uji Coba Program 

Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 

desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi sistem. Sasaran 

uji coba program adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan dari program 

yang mungkin terjadi sehingga dapat diperbaiki. 

g. Penyusunan Laporan  

Dalam bagian akhir tugas akhir ini adalah dibuatnya laporan dari awal sampai 

akhir pengerjaan dengan tujuan agar lebih mudah dipelajari oleh orang lain 

sistem yang telah kita buat.  
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1.7. Sistematika Penulisan. 

 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, dan manfaat, metodelogi serta sistematika 

penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 

yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang perancangan sistem, diagram alur, 

database, serta perancangan antar muka. 

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  

Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dari program yang 

telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi 

proses, dan implementasi interface.  

BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 

Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 

evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat agar 

bisa diketahui sistem tersebut terdapat troble atau tidak. 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



8 
 

 
 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 

yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan untuk 

penyempurnaan dan pengembangan sistem. 

DAFTAR PUSTAKA 

  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 

yang digunakan dalam pembutan laporan ini. 

LAMPIRAN 

  Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 

pembuatan sistem. 
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