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ABSTRAK
Sistem yang digunakan oleh petugas pendaftaran rawat jalan di Klinik Pratama Pelita Hati, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta,yaitumicrosoft excel, selain itu masih menggunakan buku register manual. Microsoft excel digunakan
sejak tahun 2005. Ditemukan adanya kelemahan pada sistem pengolahan data rekam medis pendaftaran pasien
rawat jalan yaitu di bagian pendaftaran menggunakan buku register dan microsoft excel yang belum di update
atau masih menggunakan versi lama. Diperlukan sistem pengelolaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya untuk
melakukan pencatatan data pasien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya dalam menggelola,
yaitu menggunakan microsoft access. Tujuannya merancang sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis
microsoft access.Penelitian ini menggunakan metode prototype.Hasil, penelitian ini menghasilkan rancangan
sistem informasi pendaftaran rawat jalan. Pada sistem informasi ini terdapat menu login, pendaftaran, dan
pemeriksaan. Kesimpulan, terdapat fungsi queries dapat membantu untuk mencari nomor rekam medis dan
mempermudah petugas dalam mencari data pasien dan kunjungan pasien. Laporan yang dihasilkan yaitu laporan
rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan.
Kata Kunci: Elektronik, klinik, rekam medis
ABSTRACT
The system used by outpatient registration officers at the Pratita Pelita Hati Clinic, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta, namely microsoft excel, besides that it still uses the manual register. Microsoft excel was used since
2005. It was found that there were weaknesses in the medical record data processing system for outpatient
registration, namely in the registration section using the register book and microsoft excel which had not been
updated or was still using the old version. A better management system was needed than ever to record patient
data in accordance with the needs and capabilities of resources in managing, namely using microsoft access.
The goal was to design an outpatient registration information system based on microsoft access. This study
uses the prototype method. Results, this study produced a draft outpatient registration information system. In
this information system there was a login menu, registration, and inspection. Conclusion, there were functions
of queries that can help to find medical record numbers and make it easier for officers to find patient data and
patient visits. The report produced was a report on recapitulation of outpatient visits.
Keywords: Electronics, clinic, medical record

PENDAHULUAN
Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/
atau spesialistik (Permenkes No 9 tahun 2014).
Setiap sarana pelayanan kesehatan perlu adanya
upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Upaya tersebut harus disertai dengan adanya
sarana penunjang yang memadai dan mendukung
keberhasilan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
agar terlaksana penyelenggaraan rekam medis yang
baik dan benar.
Pasien yang melakukan pemeriksaan dan pelayanan
medis rawat jalan pada instansi medis akan dibuatkan
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dokumen rekam medis. Berdasarkan Permenkes 269
tahun 2008 pasal 3 ayat (2) tentang rekam medis. Isi
rekam medis untuk pasien rawat jalan dan perawatan
satu hari sekurang-kurangnya memuat identitas
pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, mencakup
sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit,
hasil pemerisaan fisik dan penunjang medik, diagnosis,
rencana penatalaksanaan, pengobatan dan/atau
tindakan, pelayanan lain yang diberikan kepada pasien,
pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram
klinik, dan persetujuan tindakan bila diperlukan.
Pencatatan data dan riwayat kesehatan pasien adalah
hal yang paling penting dalam rekam medis. Data
rekam medis pasien tersebut dapat dipakai sebagai
acuan untuk pemeriksaan kesehatan pasien sekaligus
sebagai bukti tercatat mengenai diagnosis penyakit
pasien dan pelayanan medis yang telah diperoleh
pasien. Dokumen rekam medis digunakan sebagai
acuan pelaksanaan pelayanan medis selanjutnya.
Penyelenggaraan kesehatan di klinik juga tidak lepas
dari peran serta rekam medis di setiap unit pelayanan
kesehatan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan
catatan dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain
kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan. Catatancatatan tersebut kemudian diolah dan selanjutnya
akan bermanfaat bagi pihak manajemen untuk
mengetahui informasi mengenai data yang telah ada.
Sistem pencatatan rekam medis terutama untuk
pasien rawat jalan di Klinik Pratama Umum Pelita
Hati Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, masih
menggunakan microsoft excel dalam mengolah data
rekam medis pasien rawat jalan. Ditemukan adanya
kelemahan pada sistem pengolahan data rekam
medis pendaftaran pasien rawat jalan yaitu di bagian
pendaftaran menggunakan buku register dan microsoft
excel yang belum di updateatau masih menggunakan
versi lama. Diperlukan sistem pengelolaan yang
lebih baik lagi dari sebelumnya untuk melakukan
pencatatan data pasien sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan sumber daya dalam menggelola, yaitu
menggunakan microsoft access. Microsoft access
adalah salah satu aplikasi program microsoft office
yang dapat diterapkan dalam pekerjaan manajerial
seperti pembuatan database. Bagian penting dalam
microsoft access, antara lain table, query, form,
dan report.Tujuan penelitian ini untuk merancang
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sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis
microsoft acces, dimulai dari mengidentifikasi data
yang diperlukan sampai membuat rancangan sistem
informasi pendaftaran rawat jalan di Klinik Pratama
Umum Pelita Hati.

METODE
Jenis penelitain ini adalah deskriptif dengan
pendekatan prototype.Subyek penelitian ini adalah
pengguna sistem informasi pendaftaran dan sebagai
obyeknya adalah sistem informasi pendaftaran rawat
jalan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara
dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini
adalah deskriptif.
Tabel 1. Analisis kebutuhan sistem
Jenis kebutuhan

Kebutuhan

Kebutuhan
antarmuka
(interface
requirement)

Mendukung perangkat masukan data
seperti mouse, keyboard, dan printer.
Memiliki antarmuka untuk
mengelola data-data.

Kebutuhan
untuk kerja
(performance
requirement)

Mempu mendukung berbagai sistem
operasi windows.
Mampu mendukung efisiensi kerja
bagian pendaftaran.

Kebutuhan
perangkat keras
(hardware
requirement)

Mampu mengelola data rawat jalan
menggunakan aplikasi atau sistem
berbasi microsoft access 2010.
Standar spesifikasi dari komputer,
prosesor intel i3 2100 3.1 GHz,
motherboard, ASRock H61M-U3S3,
VGA Sapphire Radeon HD5670
1GB, DDR3 128 Bit Arctic Cooling,
RAM Patriot DDR3 Signature, Line
Kit Series Dual Channel PC10600
4GB, Harddisk WDC 500GB
SATA3 16MB, Power Supply FSP
Hexa 80 500W.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan
wawancara.Wawancara adalah merupakan pertemuan
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012). Di Klinik
Pratama Umum Pelita Hati, wawancara dilakukan
kepada seorang dokter yang ada di klinik, dokter
dijadikan sebagai subjek penelitian ini. Subjek
penelitian adalah adalah informan penelitian yang
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memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku
maupun orang lain yang memahami objek penelitian
(Bungin, 2009).Wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur,
dimana pelaksanaannya lebih bebas dari wawancara
terstruktur. Objek dari penelitian ini adalah formulir
pendaftaran pasien rawat jalan di Klinik Pratama Umum
Pelita Hati. Objek penelitian adalah apa yang menjadi
sasaran. Sasaran penelitian tidak tergantung pada judul
dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambarkan
dalam rumusan masalah penelitian (Bungin,2009).

di Klinik Pratama Umum Pelita Hati yaitu data sosial
pasien meliputi ID wilayah, nama kepala keluarga,
nama pasien, jenis kelamin, nomor BPJS/KIS, alamat,
tanggal lahir, nomor telepon, dan riwayat alergi.Data
medis pasien meliputi nama kepala keluarga, nama
pasien, nomor BPJS, alamat, tanggal lahir, riwayat
alergi, anamnesis, diagnosa, dan terapi. Data dokter
meliputi Dr. Yola dan Dr. Taufik. Data poli klinik yaitu
poli umum, KIA, poli gigi, dan UGD.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga
menggunakan teknik pengumpulan data berupa
pengamatan (observation) dengan melihat kemudian
mencatat dari pengamatan peneliti tanpa kuesioner.

HASIL
Kegiatan wajib yang dilakukan Klinik Pratama Umum
Pelita Hati sebagai bidang pelayanan kesehatan yaitu
pelayanan rawat jalan (poliklinik), meliputi poli umum,
KIA, poli gigi, dan UGD. Data yang dicatat pada
kasus pasien rawat jalan, dan data yang dicatat pada
pendaftaran rawat jalan klinik yaitu tanggal, nomor
registrasi, nama, alamat lengkap, dan jaminan.Data
yang dicatat di poliklinik pada saat berobat antara
lain nomor rekam medis, nama kepala keluarga, jenis
kelamin, nomorBPJS, TTL, telepon, alamat, tanggal
kunjungan, diagnosa, anamnesis, terapi, dan obat.
Berdasarkan data tersebut pendaftaran rawat jalan
di Klinik Pratama Umum Pelita Hati menggunakan
sistem family folder yaitu sistem pendaftaran pasien
berdasarkan kepala keluarga.

Gambar 2. Tampilan menu admin
Sebelum dapat masuk ke dalam program aplikasi tersebut,
admin terlebih dahulu harus memasukkan username
serta password yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk
mengurangi penggunaan tidak sah dari pengguna yang
tidak berhak mengakses program tersebut, serta untuk
menghindari kebocoran informasi. pada tampilan menu
admin terbagi menjadi 5 bagian yang terdiri dari beranda,
data kode wilayah, data dokter, data user, dan keluar.
Pada setiap menu dapat dilakukan penambahan jika data
yang diperlukan sebelumnya belum ada, seperti pada
data kode wilayah serta data dokter yang sebelumnya
belum tercantumkan pada program dengan caraklik
menu tambah pada menu yang telah tersedia, jika sudah
klik tombol simpan untuk menyimpan data. Untuk
bagian username dan password juga dapat diganti
sesuai dengan format yang diinginkan.

Gambar 1. Form family folder
Data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi
pendaftaran rawat jalan yang sesuai dengan kebutuhan

Gambar 3. Tampilan pendaftaran pasien baru
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Fungsi dari pendaftaran pasien yaitu untuk input
data pasien baru yang belum pernah mendaftaran
sebelumnya, di dalamnya terdapat data sosial pasien
seperti wilayah, nama kepala keluarga, jenis kelamin,
tempat tanggal lahir, telepon, BPJS, alamat sebagai
kemudian disimpan dan dilanjutkan ke pemeriksaan.
Caranya klik menu pendaftaran pasien kemudian pilih
pendaftaran pasien di sebelah kanan atas kemudian klik
setalah itu akan muncul tampilan menu pendaftaran
pasien. Untuk pasien baru yang kepala keluarganya
sudah terdaftar, apabila ingin mendaftarankan anak
atau istrinya klik data pasien untuk cari nama kepala
keluarga atau nomor rekam medis yang diinginkan
kemudian isi data pada id pasien, nama, jenis kelamin,
nomor BPJS, tanggal lahir, riwayat alergi, dan status
setelah selesai klik simpan langsung menuju ke
pemeriksaan.

Data pemeriksaan digunakan untuk entry hasil
pemeriksaan pasien yang telah dilakukan oleh dokter
untuk pasien baru. Juga bisa untuk mencari data
pemeriksaan pasien lama ketik di bagian nama pasien
kemudian akan muncul nama pasien, data tersebut
akan terhubung ke data sosial pasien. Kemudian
setelah mendapatkan pemeriksaan masukan data-data
hasil pemeriksaan seperti pasien baru dan pasien lama,
setelah di isi klik simpan dan tersimpan di laporan
kunjungan.

Gambar 6. Form data pemeriksaan
Apabila ingin menambah data wilayah, klik pada data
kode wilayah kemudian ketik nama wilayah yang
ingin dimasukkan klik simpan.

Gambar 4. Tampilan form pendaftaran pasien baru
Pasien lama dilakukan cek terlebih dahulu apakah
sudah pernah mendaftar di klinik, klik di data pasien
kemudian cari di kepala keluarga dan cari nama yang
ingin periksa apakah pasien sudah terdaftar atau belum,
apabila sudah langsung masuk di data pemeriksaan.

Gambar 7. Tampilan data kode wilayah
Laporan kunjungan pasien, setelah semua pasien
terdata hasilnya akan masuk di laporan kunjungan
yang datang periksa pada hari itu. Caranya klik menu
pendaftaran kemudian pilih laporan kunjungan,
setelah itu ketik tanggal dan bulan yang ingin di
lihat.
Gambar 5. Hasil pasien lama
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ditemukan dalam pendaftaran masih menggunakan
excel yang belum update atau masih menggunakan
versi lama.
Analisis kelemahan dan permasalahan yang terjadi
merupakan tugas yang sangat penting, tetapi apabila
berpedoman hanya pada tugas ini saja belum cukup.
Tugas lain dari sistem diperlukan sehubungan dengan
sasaran utama sistem informasi, yaitu menyediakan
informasi yang dibutuhkan bagi para pemakainya
(Jogiyanto, 2005).
Gambar 8. Laporan kunjungan

Gambar 9. Hasil laporan kunjungan

PEMBAHASAN
Proses identifikasi data yang diperlukan untuk
membuat sistem informasi pendaftaran rawat jalan di
Klinik Pratama Umum Pelita Hati menggunakan cara
analisis sistem. Analisis sistem merupakan penguraian
dari suatu sistem informasi untuk mengidentifikasikan
dan mengevaluasikan pemasalahan, kesempatan,
hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan
sehingga dapat diusulkan perbaikannya (Jogiyanto,
2005).
Dalam tahap sistem terdapat langkah-langkah
dasar yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi
(mengenal) masalah merupakan langkah pertama
yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Masalah
dapat didefinisikan sebagai susatu pertanyaan
yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah
yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat
dicapai (Jogiyanto, 2005). Hasil identifikasi masalah

Usulan kebutuhan pengguna pada sistem pendaftaran
rawat jalan di Klinik Pratama Umum Pelita Hati yaitu
untuk manajer (klinik) meliputi login admin, login
pendaftaran dan login pemeriksaan. Analisis sistem
dilakukan dengan menganalisis masalah-masalah
yang terjadi untuk dapat menemukan jawaban apa
penyebab sebenarnya terjadi dari masalah yang timbul
tersebut (Jogiyanto, 2005).
Proses identifikasi data untuk membuat sistem
informasi pendaftaran rawat jalan di Klinik Pratama
Umum Pelita Hati peneliti melakukan wawancara
langsung kepada pemilik dan observasi. Hasil dari
identifikasi menemukan masalah yaitu dalam mendaftar
pasien rawat jalan menggunakan microsoftexcel yang
belum update atau masih menggunakan versi lama.
Kemudian peneliti merancang pendaftaran rawat jalan
berbasis microsoft access yang memiliki keunggulan
keamanan terjaga karena untuk membuka aplikasi
pendaftaran menggunakan login dengan memasukkan
username dan password kemudian tidak semua bisa
mengakses, memiliki antarmuka petugas berinterksi
kepada komputer.
Hasil wawancara dan observasi rancangan aplikasi
pendaftaran rawat jalan memberi pemecah masalah
yang kemudian peneliti memasuki tahap identifikasi
pengguna. Pengguna membutuhkan aplikasi yang
dapat melakukan input data pasien berupa data sosial
pasien meliputi nomor rekam medis, Id wilayah, nama
KK, nama pasien, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin,
nomor BPJS, nomor telp, dan riwayat alergi.
Pengguna di Klinik Pratama Umum Pelita Hati
menggunkan sistem family folder untuk input data
pasien. Sehingga apabila ada keluarga yang ingin
mendaftar langsung dilakukaninput pada data pasien
atau kepala keluarga yang sudah terdaftar. Data
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medis pasien meliputi tanggal kunjungan, diagnosa,
anamnesis, terapi, dan dokter.
Demikian data yang ada pada apilkasi pendaftaran
rawat jalan sudah memenuhi Peraturan Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia dengan singkat
KATA HAT-1 (Kamus Data Kesehatan Indonesia)
merupakan daftar keterangan tentang data standar
dalam terminologi klinis/kesehatan pada seluruh
Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia dalam
rangka menciptakan kesamaan arti serta meningkatkan
validitas dan reabilitas data kesehatan untuk
meningkatkan komunikasi pertukaran, pengumpulan,
dan penggunaan data yang terintregasi antara
Kementrian Kesehatan dengan instansi lain atau
pemangku kepentingan lainnya.Sistem informasi
pelaporan posyandu lansia merupakan aplikasi
desktop berbasis microsoft access. Pengguna
menyatakan menerima prototype ini, kelengkapan
pengisian pelaporan menjadi lebih lengkap, hak akses
dapat diatur, dan penghitungan umur sudah otomatis
(Rohman, 2018).
Aplikasi berasal dari kata application yang artinya
penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah
aplikasi adalah program siap pakai yang direkam untuk
melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi
yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju
(Hendrayudi, 2008). Aplikasi komputermerupakan
suatu perangkat lunak komputer yang memiliki fungsi
tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh si
pembuat aplikasi (programmer). Aplikasi komputer
biasanya diciptakan untuk mempermudah manusia
dalam mengerjakan suatu tugas di dalam sebuah
komputer, seperti untuk mengolah data maupun untuk
keperluan editing.
Rekam kesehatan keluarga (RKK) merupakan
terjemahan dari family folder. RKK adalah catatan
tentang kondisi kesehatan suatu keluarga, sebagai
akibat adanya masalah kesehatan atau penyakit pada
salah satu atau lebih dari anggota keluarga (Depkes
RI 1996).
Perancangan aplikasi pendaftaran rawa jalan Klinik
Pratama Umum Pelita Hati merupakan program
komputer yang dirancang dan dibuat untuk mendaftar
dan input identitas pasien rawat jalan. Data identitas
pasien diperoleh langsung dari petugas pendaftaran
melakukan wawancara pada pasien rawat jalan.

36

Aplikasi pendaftaran rawat jalan ini mempermudah
petugas pendaftaran dalam input dan mencari data
pasien rawat jalan yang sedang berobat.
Aplikasi pendaftaran rawat jalan ini dirancang untuk
user dalam mengelola dan input data pasien dengan
tampilan yang sederhana sehingga agar pengguna
dalam mengendalikan aplikasi tidak membingungkan
pengguna dalam pengoperasiannya. Sistem informasi
pelaporan rekam medis rawat jalan mempermudah
petugas dalam mencari data pasien dengan
menggunakan fungsi queries, mampu mengolah data
pasien serta membuat laporan rekapitulasi kunjungan
pasien rawat jalan (Rohman, 2017).
Kebutuhan interface atau tampilan antar muka
aplikasi sistem informasi pendaftaran rawat jalan di
Klinik Pratama Umum Pelita Hati.Delapan aturan
emas dalam merancang sebuah user interface
(Shneiderma, 1998) yaitu konsistensi, penggunaan
jenis font, warna, simbol bentuk tombol harus tetap
sama atau tidak mengalami perubahan makna di
seluruh bagian program.Memungkinkan pengguna
untuk menggunakan shortcut. Ada kebutuhan dari
pengguna yang sudah ahli untuk meningkatkan
kecepatan interaksi, sehingga diperlukan singkatan,
tombol fungsi, simbol-simbol, perintah tersembunyi,
dan fasilitas makro.
Pemberian umpan balik, memberikan informasi
atau umpan balik yang interaktif terhadap aksi
yang dilakukan oleh user.Merancang dialog untuk
mengakhiri hasil, urutan tindakan sebaiknya
diorganisir dalam suatu kelompok dengan bagian
pembuka, isi, dan penutup sehingga user tahu
kapan memulai dan kapan mengakhiri. Memberikan
penanganan kesalahan yang sederhana, sedapat
mungkin sistem dirancang sehingga pengguna tidak
dapat melakukan kesalahan fatal. Jika kesalahan
terjadi, sistem dapat mendeteksi kesalahan dengan
cepat dan memberikan mekanisme yang sederhana
dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahan.
Mudah kembali ke tindakan sebelumnya, suatu
sistem dirancang sehingga jika pengguna mengalami
kesalahan maka pengguna dapat kembali keadaan
sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kehawatiran
pengguna karena pengguna mengetahui kesalahan
yang dilakukan dapat dibatalkan, sehingga pengguna
tidak takut untuk mengoperasikan pilihan-pilihan lain
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yang belum biasa digunakan. Mendukung tempat
pengendali internal (internal locus of control),
pengguna ingin menjadi pengontrol sistem dan sistem
akan merespon tindakan yang dilakukan pengguna,
bukan pengguna merasa bahwa sistem mengontrol
pengguna.Pengurangan beban ingatan jangka pendek,
dengan tampilan yang sederhana dan menarik dapat
membantu pengguna sehingga tidak perlu mengingat
terlalu banyak perintah, dan juga dapat menghindari
terjadinya kebingungan pada pengguna.
Aplikasi sistem informasi pendaftaran rawat jalan
Klinik Pratama Umum Pelita Hati memperhatikan
penggunaan huruf agar tetap konsisten, peneliti
menggunakan 1 jenis huruf yaitu calibri dengan ukuran
20 untuk judul aplikasi dan ukuran 11 untuk menu
serta pengisian pada kolom. Aplikasi sistem informasi
pendaftaran rawat jalan berbasis microsoft access
2010 untuk fungsi shortcut mengikuti fungsi bawaan
dari microsoft access tersebut. Konsep awal unit kerja
rekam medis untuk klinik pratama dapat dimulai dari
perencanaan secara bertahap mulai identiikasi hingga
pemilihan alternatif agar dapat diimplentasikan sesuai
standar dan kebutuhan (Meianti, 2018).
Aplikasi sistem informasi pendaftaran juga memiliki
informasi atau umpan balik terhadap aksi yang
dilakukan user, ketika ingin menghapus record maka
muncul teks dialog untuk memperingati apakah
user benar-benar ingin menghapus data. Ketika
ada kesalahan dalam pengolahan data user dapat
menggunakan tombol (ctrl)+(z) untuk membatalkan
perintah yang dilakukan. Aplikasi sistem informasi
pendaftaran ini dirancang untuk user dalam
mengolah data dengan tampilan sederhana sehingga
seutuhnya user adalah pengendali aplikasi dan tidak
membingungkan user dalam mengoperasikannya.

KESIMPULAN
1. Perancangan sistem informasi rekam medis
pendaftaran rawan jalan di Klinik Pratama
Umum Pelita Hati membutuhkan data, yaitu data
pasien(nomor rekam medis, wilayah, nama KK,
tempat tanggal lahir jenis kelamin, alamat, nomor
BPJS, nomor telp), data medis pasien (tanggal
kunjungan, diagnosa, anamnesis, tindakan, dan
dokter). Data tarif dan keterangan (biasanya

digunakan untuk menulis jenis asuransi yang
dipakai pasien).
2. Form yang dirancang menggunakan microsoft
access 2010 diberi nama Klinik Pratama Umum
Pelita Hati menjadi form utama untuk melakukan
proses entry data. Terdapat fungsi queries pada
aplikasi ini yaitu cari nomor rekam medis.
3. Mempermudah petugas dalam mencari data
pasien dan kunjungan pasien menggunakan
fungsi queries.
4. Laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi
rekam medis pendaftaran rawat jalan antara lain
laporan rekapitulasi kunjungan pasien rawat
jalan.
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