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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada pada sistem 

informasi rekam medis poli kia puskesmas pangkalanbaru dan mencoba 

memberikan alternatif solusi dengan sistem informasi rekam medis, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran sebagai penutup dari skripsi 

ini : 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang dihadapi dan dilihat dari 

solusi yang ditawarkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Dengan cara membangun sebuah sistem informasi rekam medis di Poli 

KIA Puskesmas Pangkalan Baru untuk memudahkan pelayanan kepada 

pasien, sistem informasi ini menggunakan metode berorientasi objek 

dimana diagram-diagram yang digunakan untuk pemodelan sistem 

menggunakan  UML, untuk perancangan data base menggunakan ERD, 

Transformasi ERD ke LRS, LRS, dan sistem informasi yang akan 

dirancang ini diantaranya terdapat form entry data dokter, form entry data 

pasien, form cetak kartu berobat, form cetak laporan kunjungan pasien, 

form entry pemeriksaan, form entry rekam medis, form entry hasil 

pemeriksaan laboratorium, form entry resep, form surat rujukan, form 

entry data obat, dan sistem informasi yang dibangun diantaranya form 

entry data dokter, form entry data pasien, form entry pemeriksaan, form 

entry rekam medis, dan form cetak surat rujukan. 

2. Dengan adanya sistem informasi rekam medis di Poli KIA Puskesmas 

Pangkalan Baru ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan 

pelayanan yang ada pada Poli KIA Puskesmas Pangkalan Baru. 
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5.2 Saran 

Dengan adanya sistem informasi rekam medis yang telah dibangun, 

penulis menyadari bahwa sistem informasi ini masih jauh dari 

ketidaksempurnaan, maka dari itu untuk dapat meningkatkan keberhasilan sistem 

informasi rekam medis ini perlu adanya langkah-langkah yang diperlukan dalam 

membangun sistem informasi ini sangat penting untuk kemudahan pelayanan 

yang ada pada Poli KIA Puskesmas Pangkalan Baru di masa sekarang dan di masa 

yang akan datang. 

Maka berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan sistem informasi rekam 

medis di Poli KIA Puskesmas PangkalanBaru ini, antara lain : 

1. Tersedianya perangkat komputer untuk menunjang sistem informasi ini 

2. Tersedianya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan sistem ini 

agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

3. Perlu adanya pemeliharaan sistem secara rutin dan berkala, agar tidak 

terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. 

4. Perlu adanya backup data agar dapat mencegah kemungkinan-

kemungkinan yang tidak diinginkan. 

 

 


