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       BAB III  

 PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang di P.T. Quantum Infra Solusindo adalah sebagai Application 

Developer dengan struktur koordinasi sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Koordinasi Kerja Magang 

Dalam kerja magang ini, peserta magang membangun produk Medinfrans 

pada sub sistem Pengkodean Diagnosa dan Tindakan Pasien. Dalam proses 

pelaksanaannya, peserta magang dibantu oleh Developer Leader. Tugas yang akan 

dikerjakan diberikan oleh R&D Developer kepada Developer Leader, kemudian 

Developer Leader akan menjelaskan cara mengerjakan tugas tersebut 

menggunakan framework perusahaan. Setelah selesai dikerjakan, tugas tersebut 
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akan diperiksa oleh Developer Leader. Apabila masih ada kesalahan, peserta 

magang akan memperbaiki kemudian menyerahkannya kembali untuk diperiksa. 

Jika tidak ada lagi perbaikan, maka tugas baru akan diberikan kepada peserta 

magang. 

Dalam pelaksanaan kerja magang di PT. Quantum Infra Solusindo, peserta 

magang yang berasal dari Universitas Multimedia Nusantara berjumlah 5 orang 

dan seluruhnya berasal dari jurusan Teknik Informatika. Masing-masing 

mengembangkan sub sistem tertentu sesuai dengan tugas yang diberikan. 

3.2 Tugas yang Dilakukan  

 Tugas yang dilakukan selama kerja magang 2,5 bulan adalah 

mengembangkan produk Medinfrans, dalam hal ini mengerjakan sub sistem 

“Pengkodean Diagnosa dan Tindakan Pasien”. 

 Sub sistem ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam 

menangani dan mendapat informasi tentang pasien. Diharapkan sub sistem ini 

memenuhi kriteria-kriteria berkut ini: 

1. Membantu petugas rekam medis rumah sakit dalam melakukan 

pendataan pasien dan penyakitnya. 

2. Membantu petugas rekam medis rumah sakit dalam membuat laporan 

data pasien berdasarkan penyakit. 

3. Memudahkan petugas rekam medis rumah sakit dalam merangkum 

laporan untuk dinas kesehatan pemerintah. 

 Untuk mengembangkan sub sistem ini, terlebih dahulu perlu dibuat 

beberapa master yang dibutuhkan.  

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Produk Medinfrans dibangun menggunakan bahasa pemrograman ASP.Net 

disertai komponen Devexpress 11.1. Untuk database PT.QIS menggunakan SQL 

Server 2008.  

Pemrograman dilakukan menggunakan framework dari PT. QIS sendiri, 

sehingga pada minggu pertama kerja magang peserta magang melakukan 
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penyesuaian dengan framework yang sudah ada dan mempelajari standar-standar 

pemrograman dalam perusahaan. Setelah penyesuaian dirasa cukup, pengerjaan 

sub sistem “Pengkodean Diagnosa dan Tindakan Pasien” dimulai. 

1. Layout Program 

Tampilan utama program adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.2 Halaman Utama Program 

Ketika memilih modul “Medical Record”, pada layar akan muncul 

tampilan sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

Gambar 3.3 Halaman Modul “Medical Record” 

Ketika memilih salah satu menu “Data Master”, akan muncul daftar 

sesuai menu yang dipilih. 
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Pada setiap halaman list dari data master, terdapat beberapa button 

pada toolbar. Fungsi button tersebut adalah sebagai berikut. 

 

- Button         digunakan untuk membuat record baru 

- Button   digunakan untuk mengubah record yang dipilih 

- Button   digunakan untuk menghapus record yang 

dipilih 

 

2. Desain Sistem 

a. Metode Pengembangan Program 

Pengembangan program ini dilakukan dengan menggunakan 

metode agile termodifikasi. Metode ini memungkinkan proses 

dilakukan secara iterasi sehingga dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan. Prosesnya diawali dengan requirement 

awal, dilajutkan dengan desain prototype. Setelah itu, dapat dilakukan 

review lagi untuk mendapatkan masukan dari pengguna mengenai 

fitur ataupun cara penggunaan program lebih lanjut. 

 

Gambar 3.4 Metode Agile (Sumber: Pressman, 2005) 
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b. Data Flow Diagram 

Terdapat dua entitas yang berhubungan langsung dengan sistem, 

yaitu administrator dan petugas rekam medis.  
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Administrator bertugas mengelola data-data master yang ada, yaitu 

menambah data master, mengubah data master, dan atau menghapus 

data master. Sedangkan petugas rekam medis, bertugas melakukan 

pengkodean diagnosa dan tindakan pasien. Petugas rekam medis dapat 

mengisi dan melihat hasil diagnosa pada tiap kunjungan pasien ke 

rumah sakit. 

Pada pembuatan sub sistem Pengkodean Diagnosa dan Tindakan 

Pasien, terdapat 6 buah proses utama, yaitu: 

1. Mengelola DTD 

2. Mengelola Diagnosa 

3. Mengelola ICD Block 

4. Mengelola Morfologi 

5. Mengelola Tindakan 

6. Pengkodean Diagnosa dan Tindakan Pasien 
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Proses mengelola DTD hanya dapat dilakukan oleh administrator. 

Pada proses ini, pengguna dapat melihat list DTD, melakukan 

pengisian data DTD baru ke dalam tabel DTD. 

 

Gambar 3.7 Data Flow Diagram Mengelola DTD 

Proses mengelola Diagnosa hanya dapat dilakukan oleh 

administrator. Pada proses ini, pengguna dapat melihat list Diagnosa, 

melakukan pengisian data Diagnosa baru ke dalam tabel Diagnose. 

Dalam data diagnosa, terdapat juga DTD yang dimiliki oleh pasien 

tersebut bersarkan diagnosa yang ada. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Data Flow Diagram Mengelola Diagnosa 

Proses mengelola ICD Block (Kelompok Diagnosa) hanya dapat 

dilakukan oleh administrator. Pada proses ini, pengguna dapat melihat 

list ICD Block, melakukan pengisian data ICD Block baru ke dalam 

tabel ICDBlock. 
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Gambar 3.9 Data Flow Diagram Mengelola ICD Block 

Proses mengelola Morfologi hanya dapat dilakukan oleh 

administrator. Pada proses ini, pengguna dapat melihat list Morfologi, 

melakukan pengisian data Morfologi baru ke dalam tabel Morphology. 

Dalam data diagnosa, terdapat juga Morfologi yang dimiliki oleh 

pasien tersebut bersarkan diagnosa yang ada. 

Gambar 3.10 Data Flow Diagram Mengelola Morfologi 

Proses mengelola Tindakan hanya dapat dilakukan oleh 

administrator. Pada proses ini, pengguna dapat melihat list Tindakan, 

melakukan pengisian data Tindakan baru ke dalam tabel Procedure. 
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Gambar 3.11 Data Flow Diagram Mengelola Tindakan 

Proses pengkodean diagnosa dan tindakan pasien hanya dapat 

dilakukan oleh bagian rekam medis. Proses ini dapat dibagi menjadi 

empat proses lagi, yaitu: 

1. Mengelola Diagnosa Pasien 

2. Mengelola SOAP 

3. Mengelola Tindakan Pasien 

4. Mengelola Pasien Pulang 
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Pada proses mengelola diagnosa pasien, petugas rekam medis dapat 

melakukan pengisian diagnosa terhadap pasien yang melakukan 

kunjungan dan pemeriksaan. Hasil diagnosa tersebut akan disimpan 

dalam tabel PatientDiagnosis. Selain itu, petugas rekam medis juga 

dapat melihat hasil diagnosa setiap pasien yang pernah berkunjung. 

Gambar 3.13 Data Flow Diagram 

Mengelola Diagnosa Pasien 

 

 

Pada proses mengelola SOAP, petugas rekam medis dapat 

melakukan pengisian SOAP (Subjective, Objective, Assesment, Plan) 

terhadap pasien yang melakukan kunjungan dan pemeriksaan. Catatan 

SOAP tersebut akan disimpan dalam tabel PatientVisitNote. Selain itu, 

petugas rekam medis juga dapat melihat dokter yang memberikan 

catatan SOAP kepada pasien yang bersangkutan. 

 

Gambar 3.14 Data Flow Diagram Mengelola SOAP 
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Pada proses mengelola Tindakan Pasien, petugas rekam medis dapat 

melakukan pengisian tindakan apa yang harus dilakukan terhadap 

pasien sesuai dengan hasil diagnosa. Catatan tindakan tersebut akan 

disimpan dalam tabel PatientProcedure. 

Gambar 3.15 Data Flow Diagram Mengelola Tindakan Pasien 

 

Pada proses mengelola Pasien Pulang, petugas rekam medis dapat 

melakukan pencatatan kondisi pasien saat meninggalkan rumah sakit 

dan alasan pasien meninggalkan rumah sakit. Catatan tersebut akan 

dipilih dari tabelnya masing-masing. Kondisi pasien saat pulang akan 

di-generate dari tabel DischargeCondition. Alasan pasien pulang akan 

di-generate dari tabel DischargeMethod. Catatan ini akan disimpan di 

tabel ConsultVisit.  

 

Gambar 3.16 Data Flow Diagram Mengelola Pasien Pulang 
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c. Desain Tabel 

Gambar 3.17 Entity Relationship Diagram 
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Terdapat tiga belas tabel yang digunakan untuk pembuatan sub 

sistem Pengkodean Diagnosa dan Tindakan Pasien.  

1) DTD 

Primary Key : DTDNo 

Foreign Key : - 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan Daftar Tabulasi Dasar yang 

dimiliki rumah sakit yang bersangkutan.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Detail Tabel “DTD” 

2) Diagnose  

Primary Key : DiagnoseID 

Foreign Key : DTDNo 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar diagnosa yang 

dimiliki rumah sakit yang bersangkutan. 

 

Tabel 3.2 Detail Tabel “Diagnose” 
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3) ICDBlock 

Primary Key : ICDBlockID 

Foreign Key : FromICD, ToICD 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan kelompok diagnosa. 

 

Tabel 3.3 Detail Tabel “ICDBlock” 

 

4) Morphology 

Primary Key : MorphologyID 

Foreign Key : DiagnoseID 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar morfologi. 

 

Tabel 3.4 Detail Tabel “Morphology” 

 

5) Procedures 

Primary Key : ProcedureID 

Foreign Key : - 
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Tabel ini digunakan untuk menyimpan prosedur-prosedur yang 

dapat dilakukan kepada pasien yang terdaftar di rumah sakit yang 

bersangkutan. 

 

Tabel 3.5 Detail Tabel “Procedures” 

 

6) Patient 

Primary Key : MRN 

Foreign Key : - 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pasien-pasien yang 

terdaftar di rumah sakit yang bersangkutan. 
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Tabel 3.6 Detail Tabel “Patient” 

7) DischargeCondition 

Primary Key : DischargeConditionID 

Foreign Key : - 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan kemungkinan kondisi 

pasien saat keluar dari rumah sakit. 

Tabel 3.7 Detail Tabel “DischargeCondition” 

8) DischargeMethod 

Primary Key : DischargeMethodID 

Foreign Key : - 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan alasan pasien keluar dari 

rumah sakit. 

 

Tabel 3.8 Detail Tabel “DischargeMethod” 
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9) ConsultVisit 

Primary Key : VisitID 

Foreign Key : MRN, ParamedicID, DischargeConditionID, 

           DischargeMethodID. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan setiap kunjungan pasien ke 

rumah sakit. 

 

Tabel 3.9 Detail Tabel “ConsultVisit” 

 

10) Paramedic 

Primary Key : ParamedicID 

Foreign Key : - 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dokter-dokter yang 

berada di rumah sakit yang bersangkutan. 

 

 

 

 



26 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.10 Detail Tabel “Paramedic” 

 

11) PatientDiagnosis 

Primary Key : PatientDiagnosisID 

Foreign Key : VisitID, ParamedicID, DiagnoseID 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan hasil diagnosa pasien saat 

berkunjung dan melakukan pemeriksaan di rumah sakit.  
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Tabel 3.11 Detail Tabel “PatientDiagnosis” 

 

12) PatientProcedure 

Primary Key : PatientProcedureID 

Foreign Key : VisitID, ParamedicID, ProcedureID, DiagnoseID 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan prosedur yang dilakukan 

terhadap pasien. 

 

 

Tabel 3.12 Detail Tabel “PatientProcedure” 
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13) PatientVisitNote 

Primary Key : PatientNoteID 

Foreign Key : VisitID 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan catatan subjective, 

objective, assessment, dan planning yang dimiliki oleh pasien.  

 

Tabel 3.13 Detail Tabel “PatientVisitNote” 

 

d. Rancangan Tampilan Antar Muka 

1) Halaman Data Master – List  

 Halaman list master akan menampilkan data-data sesuai dengan 

yang diminta dalam bentuk tabel menggunakan grid view. Berikut 

adalah tampilan pada halaman list master. 
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Gambar 3.18 Rancangan Halaman Data Master-List 

 

Data-data yang ditampilkan dalam tabel sesuai dengan master yang 

dipilih. Jumlah data yang ditampilkan sesuai dengan database yang 

ada. Jika satu halaman tidak dapat menampung seluruh data master 

dari database, maka akan ditampilkan pada halaman berikutnya 

menggunakan paging.  

 

2) Halaman Data Master – Entry 

 Pada halaman entry, kontrol-kontrol yang digunakan adalah 

textbox, checkbox, combobox, atau radio button. Kontrol yang 

digunakan disesuaikan dengan kebutuhan tiap data master. Textbox 

digunakan untuk menuliskan teks bebas sesuai dengan kebutuhan 

data. Checkbox digunakan untuk memilih satu dari beberapa pilihan 

kemungkinan yang ada. 

 Terdapat data-data yang wajib diisi saat menambah data master 

pada halaman entry. Data-data tersebut akan ditandai dengan bintang 

merah (*) pada label data tersebut. Berikut adalah tampilan pada 

halaman entry master. 
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Gambar 3.19 Rancangan Halaman Data Master-Entry 

Jika data baru ditambahkan, maka textbox yang ditampilkan masih 

kosong. Sedangkan jika data akan diedit, maka textbox sudah berisi 

data sebelumnya. Setelah pengeditan selesai, penyimpanan dapat 

dilakukan dengan menekan button Save & New atau button Save & 

Close. Jika menekan button Save & New, setelah data disimpan akan 

ditampilkan kembali halaman entry dengan texbox kosong. Sedangkan 

jika menekan button Save & Close, maka akan ditampilkan list dari 

data master dan akan langsung mengarah pada record data yang baru 

saja disimpan.   

3) Halaman Diagnosa Pasien 

 Halaman diagnosa pasien dibuat berdasarkan rancangan berikut. 
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Gambar 3.20 Rancangan Halaman Diagnosa Pasien 

 

 Pada bagian paling atas terdapat foto pasien beserta data-data 

pasien bersangkutan. Data-data tersebut adalah nama, tanggal lahir, 

umur, jenis kelamin, keterangan bahwa pasien tersebut alergi atau 

tidak. Selain itu, di bagian kanan atas juga terdapat foto beserta data 

dokter yang menangani pasien tersebut. 

 Pada halaman ini, terdapat juga tab-tab yang akan ditampilkan pada 

keempat proses “Pengkodean Diagnosa dan Tindakan Pasien”. Tab-

tab tersebut adalah Diagnosa Pasien, Tindakan Pasien, SOAP, Pasien 

Pulang.  

 Pada halaman Diagnosa Pasien, petugas rekam medis dapat 

mengisi, mengedit, dan menghapus hasil diagnosa pasien dengan 

menekan button , , dan  .  

 Date-Time akan ditampilkan secara otomatis sesuai dengan waktu 

saat pengisian atau pengeditan dilakukan. Physician, Diagnose, dan 

Morphology akan diisi menggunakan search-dialog. Morphology akan 
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terisi secara otomatis sesuai dengan diagnosa. Jika button  

ditekan, maka semua data di halaman diagnosa pasien yang 

bersangkutan akan terhapus. 

 

4) Halaman Tindakan Pasien 

 Halaman Tindakan Pasien akan dibuat sesuai dengan rancangan 

berikut.  

 

Gambar 3.21 Rancangan Halaman Tindakan Pasien 

 Pada halaman “Tindakan Pasien”, Date-Time ditampilkan otomatis 

sesuai dengan waktu pengisian. Physician dan Treatment Procedure 

diisi menggunakan search-dialog. 

 

5) Halaman SOAP 

 Halaman SOAP dibuat sesuai rancangan berikut. 
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Gambar 3.22 Rancangan Halaman SOAP 

 Pada halaman SOAP hanya ada button save yang akan menyimpan 

catatan SOAP yang ada di dalam masing-masing textbox. Date-Time 

juga akan ditampilkan secara otomatis sesuai dengan waktu saat 

dilakukan penyimpanan. Physician akan diisi menggunakan search-

dialog. 

 

6) Halaman Pasien Pulang 

 Halaman Pasien Pulang dibuat berdasarkan rancangan berikut. 

 

Gambar 3.23 Rancangan Halaman Pasien Pulang 
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 Pada halaman Pasien Pulang, terdapat empat button, yaitu add, 

edit, delete, dan process. Jika semua data telah diisi dan button 

process dipilih, maka kepulangan pasien akan diproses. Patient 

Outcome dan Discharge Routine akan ditampilkan menggunakan 

combobox. 

 

7)  Halaman Laporan 

Laporan rekam medis terdiri atas beberapa bagian. Daftar laporan 

akan ditampilkan pada satu halaman dalam bentuk list tree. Tiap 

kategori laporan dapat berisi lebih dari satu laporan. Saat memilih 

laporan yang akan dicetak, akan muncul textbox atau combo box 

sebagai parameter. Parameter berfungsi untuk menentukan tampilan 

laporan. Daftar laporan akan dibuat berdasarkan rancangan berikut. 

 

Gambar 3.24 Rancangan Halaman Daftar Laporan dan 

Parameter 
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 Setelah pengguna mengisi parameter lalu menekan tombol print, 

maka laporan akan dicetak seperti rancangan berikut. 

Gambar 3.25 Rancangan Halaman Laporan 

3. Implementasi Program 

a. DTD 

Untuk membuka halaman “DTD”, pilih modul “Medical Record” lalu 

pilih menu “Data Master” > “DTD”. Kemudian, akan muncul halaman 



36 
 

 
 

list DTD seperti gambar berikut.

 

Gambar 3.26 Halaman DTD - List 

Jika menekan button  atau  akan masuk ke halaman berikut.  

 

Gambar 3.27 Halaman DTD - Entry 

b. Tindakan 

Untuk membuka halaman “Tindakan”, pilih modul “Medical Record” 

lalu pilih menu “Data Master” > “Tindakan”. Kemudian, akan muncul 

halaman list Tindakan seperti gambar berikut. 
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Gambar 3.28 Halaman Tindakan - List 

Jika menekan button  atau  akan masuk ke halaman berikut.  

 

Gambar 3.29 Halaman Tindakan – Entry 

 

c. Diagnosa 

Untuk membuka halaman “Diagnosa”, pilih modul “Medical Record” 

lalu pilih menu “Data Master” > “Diagnosa”. Kemudian, akan muncul 

halaman list Diagnosa seperti gambar berikut. 

Gambar 3.30 Halaman Diagnosa – List 
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Jika menekan button  atau  akan masuk ke halaman berikut.  

 

Gambar 3.31 Halaman Diagnosa – Entry 

 

d. Morfologi 

Untuk membuka halaman “Morfologi”, pilih modul “Medical Record” 

lalu pilih menu “Data Master” > “Morfologi”. Kemudian, akan muncul 

halaman list Morfologi seperti gambar berikut. 

 

 

 

Gambar 3.32 Halaman Morfologi – List 

Jika menekan button  atau  akan masuk ke halaman berikut.  
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Gambar 3.33 Halaman Morfologi – Entry 

e. Kelompok Diagnosa 

Untuk membuka halaman “Kelompok Diagnosa”, pilih modul “Medical 

Record” lalu pilih menu “Data Master” > “Kelompok Diagnosa”. 

Kemudian, akan muncul halaman list Kelompok Diagnosa seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 3.34 Halaman Kelompok Diagnosa – List 

Jika menekan button  atau  akan masuk ke halaman  berikut.  

 

Gambar 3.35 Halaman Kelompok Diagnosa – Entry 

 

f. Pengkodean Diagnosa dan Tindakan Pasien 

Untuk masuk ke halaman ini, pilih modul “Medical Record” lalu pilih 

menu “Rekam Medis Pasien” > “Pengkodean Diagnosa dan Tindakan 
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Pasien”. Di halaman ini akan ditampilkan daftar pasien yang sedang di 

rawat di rumah sakit. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36 Halaman Pengkodean Diagnosa dan Tindakan Pasien – List 

g. Diagnosa Pasien 

Daftar pasien yang ditampilkan saat memilih menu “Pengkodean 

Diagnosa dan Tindakan Pasien” dapat dimasukkan atau dilihat informasi 

rekam medisnya dengan memilih salah satu record pasien. Halaman yang 

akan ditampilkan adalah halaman “Diagnosa Pasien” seperti berikut. 

 

 

Gambar 3.37 Halaman Diagnosa Pasien  

Halaman “Diagnosa Pasien” adalah tampilan yang juga akan muncul saat 

menekan tab “Diagnosa Pasien”. 
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h. Tindakan Pasien 

Untuk masuk ke halaman “Tindakan Pasien”, pilih modul “Medical 

Record” lalu pilih menu “Rekam Medis Pasien” > “Pengkodean Diagnosa 

dan Tindakan Pasien”, memilih salah satu record pasien dan memilih tab 

“Tindakan Pasien”. Tampilannya sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.38 Halaman Tindakan Pasien  

 

i. SOAP 

Untuk masuk ke halaman “SOAP”, pilih modul “Medical Record” lalu 

pilih menu “Rekam Medis Pasien” > “Pengkodean Diagnosa dan Tindakan 

Pasien”, memilih salah satu record pasien dan memilih tab “SOAP”. 

Tampilannya sebagai berikut. 

 

Gambar 3.39 Halaman SOAP  
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j. Pasien Pulang 

Untuk masuk ke halaman “SOAP”, pilih modul “Medical Record” lalu 

pilih menu “Rekam Medis Pasien” > “Pengkodean Diagnosa dan Tindakan 

Pasien”, memilih salah satu record pasien dan memilih tab “SOAP”. 

Tampilannya sebagai berikut. 

 

Gambar 3.40 Halaman Pasien Pulang  

 

k. Laporan 

Untuk membuka halaman “Laporan”, pilih modul “Medical Record” lalu 

pilih menu “Laporan”. Kemudian, akan muncul halaman daftar laporan. 

Ada 3 laporan yang dibuat, yaitu: 

- Laporan penyakit terbanyak 

- Laporan penyakit tidak menular terbanyak 

- Laporan penyakit menular terbanyak 

Untuk melihat laporan penyakit terbanyak, pilih “Laporan Jumlah 

Penyakit” > “Laporan Jumlah Penyakit Terbanyak”, lalu masukkan 

parameter tanggal, asal pasien, dan jumlah baris yang akan ditampilkan pada 

tiap halaman seperti gambar berikut. 
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Gambar 3.41 Halaman Daftar Laporan dan Parameter 

Laporan Jumlah Penyakit Terbanyak 

 

Jika button  diklik akan muncul laporan penyakit terbanyak yang 

siap dicetak seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.42 Laporan Jumlah Penyakit Terbanyak 
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Untuk melihat laporan penyakit menular terbanyak, pilih “Laporan 

Jumlah Penyakit” > “Laporan Penyakit Menular Terbanyak”, lalu masukkan 

parameter tanggal, asal pasien, dan jumlah baris yang akan ditampilkan pada 

tiap halaman seperti gambar berikut. 

 

Gambar 3.43 Halaman Daftar Laporan dan Parameter 

Laporan Jumlah Penyakit Menular Terbanyak 

Jika button  diklik akan muncul laporan penyakit menular 

terbanyak yang siap dicetak seperti gambar di bawah ini. 

Gambar 3.44 Laporan Jumlah Penyakit Menular Terbanyak 
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Untuk melihat laporan penyakit tidak menular terbanyak, pilih “Laporan 

Jumlah Penyakit” > “Laporan Penyakit Tidak Menular Terbanyak”, lalu 

masukkan parameter tanggal, asal pasien, dan jumlah baris yang akan 

ditampilkan pada tiap halaman seperti gambar berikut. 

 

Gambar 3.45 Halaman Daftar Laporan dan Parameter 

Laporan Jumlah Penyakit Tidak Menular Terbanyak 

 

Jika button  diklik akan muncul laporan penyakit menular 

terbanyak yang siap dicetak seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.46 Laporan Jumlah Penyakit Tidak Menular Terbanyak 

4. Evaluasi Kerja Magang 

Sub sistem “Pengkodean Diagnosa Dan Tindakan Pasien” sudah 

berhasil dibuat sesuai dengan kriteria-kriteria yang diminta, yaitu 

pengguna dapat menyimpan hasil diagnosa pasien, tindakan yang harus 

dilakukan terhadap pasien, mencatat keadaan pasien, dan dokumentasi 

terhadap kepulangan pasien. Riwayat kesehatan pasien juga dapat dilihat.  

Selain itu, pembuatan data master baik menampilkan list, mengedit dan 

menghapus juga telah berhasil dilakukan. Proses menampilkan laporan 

berdasarkan parameter tertentu juga telah berhasil dilakukan.  

3.3.2  Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan selama proses magang adalah penyesuaian awal 

dengan framework yang berbeda dengan kebiasaan menulis program sebelumnya, 

misalnya penggunaan penulisan standar sesuai dengan framework perusahaan. 

Selain itu, munculnya ide rancangan yang banyak jenis menjadi kendala dalam 
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memutuskan rancangan yang akan digunakan. Rancangan-rancangan yang sempat 

diperbaharui beberapa kali dibuat demi memenuhi kriteria kebutuhan pengguna. 

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Peserta magang membuat rancangan yang paling nyaman dan mudah untuk 

pengguna. Jika terjadi perubahan, perubahan tetap dikerjakan sesuai dengan 

permintaan atasan. 


