
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1 Requirements Phase 

Requirements phase merupakan proses melakukan pengumpulan bahan atau 

data yang sesuai dengan penelitian yang akan dikembangkan. Masukan dari tahapan 

ini adalah literatur atau laporan tentang aplikasi yang serupa pada penelitian 

sebelumnya, serta penyebaran angket untuk mengetahui respon terhadap 

pengembangan aplikasi tersebut. Hasil atau output dari proses ini berupa laporan 

penelitian, sehingga dalam proses requirements phase akan melakukan pengolahan 

data dari hasil wawancara yang disebarkan. 

4.1.1 Analisa  Permasalahan 

Puskesmas Dangung-Dangung merupakan salah satu puskesmas yang ada 

di Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Puskesmas Dangung-

Dangung terdapat dua gedung yang areanya cukup luas. Pegawai puskesmas, 

pimpinan, dokter dan pasien pada saat ini berkomunikasi secara langsung jika ingin 

menanyakan masalah dalam peresepan, atau pasien yang menanyakan jadwal 

dokter.  

Ternyata ini menjadi kendala dan menjadi masalah bagi beberapa pegawai, 

seperti pegawai apotek yang mengeluh dengan komunikasi yang dilakukan secara 

langsung atau tidak menggunakan media komunikasi seperti handphone atau 

smartphone karena terkendala oleh masalah jaringan internet atau jaringan telepon 

yang tidak stabil.  

Salah satu keluhan pegawai apotek adalah ketika dokter salah memberikan 

resep obat maka pegawai apotek pergi langsung ke ruangan dokter yang jaraknya 

10 meter ke poli umum, jika dokter gigi jaraknya 20 meter, itu membuat letih 

pegawai apotek dan juga pegawai lainnya akibatnya membuat kerjaan lain ikut 

terganggu.  
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Berdasarkan keadaan di Puskesmas Dangung-Dangung, permasalahan yang 

dihadapi lebih jelasnya digambarkan dari analisa menggunakan metode PIECES. 

Berdasarkan hasil dari wawancara analisis PIECES terdiri dari beberapa bagian 

analisis yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Analisis PIECES Puskesmas Dangung-Dangung 

Kategori 
Komunikasi yang Berjalan 

Saat Ini 
Akibat 

Kinerja (Peformance)  

a. Belum efektif dan efesien 

jika menggunakan alat 

komunikasi yang ada 

sekarang. 

b. Terputusnya sambungan 

saat menelepon 

c. Tidak jelasnya suara yang 

menelepon. 

Kinerja di Puskesmas 

Dangung-Dangung 

Terganggu. 

Informasi (Information)  

a. Informasi tidak terkontrol 

dengan bagus 

b. Informasi yang masuk telat 

karena masalah jaringan 

jika informasi disebarkan 

menggunakan media yang 

ada. 

c. Media untuk menyebarkan 

informasi media sosial. 

Informasi tidak dapat 

diterima tepat waktu. 

 

Ekonomis (Economy) 

Membutuhkan biaya yang 

besar, karena 

menggunakan pulsa dan 

paket data. 

Tidak bisa menghemat 

pengeluaran. 

Pengendalian (Control) 

a. Kurang aman jika 

menelepon menggunakan 

media yang sudah ada. 

b.  Dapat disadap 

Kehilangan data di 

puskesmas Dangung-

Dangung 

Efisien (Efficiency) 

a. Waktunya lama untuk 

tersambung ke nomor yang 

dituju. 

b. Membutuhkan waktu 

tunggu jika ada yang 

menelepon ke nomor yang 

sama. 

c. Suara yang dihasilkan 

bagus dan jernih jika 

jaringanya bagus. 

Tidak tepat waktu dalam 

melakukan komunikasi. 

Pelayanan (Service) 

Proses komunikasi terbatas, 

karena berkomunikasi 

menggunakan telepon 

hannya dalam satu line saja. 

Tidak dapat melayani 

pasien atau pegawai 

lainnya dengan seksama. 
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Penjelasan dari tabel analisis PIECES di Puskesmas Dangung-Dangung 

adalah sebagai berikut: 

1. Performance 

Bagian pertama dari analisis PIECES adalah performance (kinerja). Aspek 

dari analisis kinerja ini adalah apakah kinerja di Puskesmas Dangung-

Dangung sudah berjalan dengan baik dengan komunikasi yang sudah ada?, 

apakah sudah membantu alat komunikasi yang sudah ada ini dalam kinerja 

Puskesmas Dangung-Dangung?, untuk itu peneliti melakukan wawancara 

disetiap bidang pekerjaan yang ada di Puskesmas Dangung-Dangung. 

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan bahwasannya komunikasi 

yang berlangsung antar pegawai sudah baik tetapi jika menggunakan alat 

komunikasi yang ada belum efektif dan efesien, karena ada kendala pada 

saat berkomunikasi seperti terputusnya sambungan saat menelepon, tidak 

jelas suara yang menelepon, dan bahkan tidak dapat tersambung dalam 

menelepon. Oleh sebab itu kinerja yang ada di Puskesmas Dangung-

Dangung menjadi terganggu dengan tidak lancarnya komunikasi antar 

pegawai di Puskesmas Dangung-Dangung. 

2. Information  

Bagian kedua dari analisis PIECES adalah informasi (information). Aspek 

dari analisis informasi ini adalah apakah dengan komunikasi yang sudah ada 

informasi kepada pegawai sudah tersampaikan?, apakah informasi 

tersampaikan kepada pasien dan pegawai dengan efektif dan efesien?. 

Berdasarkan hasil wawancara informasi yang disampaikan oleh pimpinan 

kepada para pegawai lainnya sudah baik dengan menggunakan media sosial, 

tetapi kendalanya kadang informasi tersebut tidak dapat diterima tepat 

waktu, karena pesan atau informasi yang masuk telat. Informasi untuk 

pasien tidak terkontrol dengan bagus, karena tidak adanya informasi 

langsung yang disampaikan kepada pasien baik itu dari dokter, pegawai, 

maupun pimpinan Puskesmas Dangung-Dangung. 
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3. Economy 

Bagian ketiga dari analisis PIECES adalah ekonomis (economy). Aspek dari 

analisis ekonomis ini adalah apakah dengan alat komunikasi yang ada 

membutuhkan biaya yang besar untuk berkomunikasi?. Berdasarkan hasil 

wawancara biaya yang dikeluarkan untuk berkomunikasi menggunakan 

smartphone/telephone mengeluarkan biaya yang besar karena untuk 

berkomunikasi membutuhkan pulsa dan paket data. 

4. Control 

Bagian keempat dari analisis PIECES adalah pengendalian (control). Aspek 

dari analisis pengendalian ini adalah apakah berkomunikasi menggunakan 

telepon/smartphone sudah aman?. Menurut analisis peneliti berkomunikasi 

menggunakan telepon atau smartphone kurang aman karena berkomunikasi 

menggunakan telepon atau smartphone bisa disadap. 

5. Efficiency 

Bagian kelima dari analisis PIECES adalah efisien (efficiency). Aspek dari 

analisis efisiensi ini adalah apakah waktu yang dibutuhkan dalam 

berkomunikasi tersambung cepat?, bagaimana suara yang dihasilkan selama 

berkomunikasi menggunakan telepon/smartphone yang ada?. Menurut 

analisis peneliti, berkomunikasi menggunakan telepon/smartphone 

membutuhkan waktu yang lama untuk tersambung ke nomor yang dituju, 

karena membutuhkan waktu tunggu jika berkomunikasi dengan nomor 

tujuan yang sama dan juga tidak ada pemberitahuan jika ada yang 

menghubungi nomor tujuan yang sama tersebut, tetapi menggunakan 

telepon/smartphone suara yang dihasilkan jernih dan bagus jika jaringannya 

bagus. 

6. Service  

Bagian kelima dari analisis PIECES adalah pelayanan (service). Aspek yang 

di analisis bagian pelayanan adalah apakah komunikasi dilakukan secara 

multikomunikasi?. Berdasarkan analisa peneliti komunikasi menggunakan 
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telepon atau smartphone hanya bisa terjadi dalam satu line saja sehingga 

proses komunikasi terbatas. 

Berdasarkan analisa PIECES yang sudah dilakukan maka dapatlah 

disimpulkan bahwa: 

1. Komunikasi di Puskesmas Dangung-Dangung menggunakan alat 

komunikasi   yang ada sekarang ini belum efektif dan efisien karena 

bermasalah dengan jaringan yang ada di Puskesmas Dangung-Dangung. 

2. Biaya yang dibutuhkan untuk berkomunikasi menggunakan alat komunikasi 

yang ada membutuhkan biaya yang besar untuk membeli pulsa dan paket 

data. 

3. Informasi yang diterima belum tersampaikan tepat waktu karena terkendala 

jaringan. 

4. Pasien tidak bisa berkomunikasi dan juga mendapat informasi dari pihak 

pegawai Puskesmas Dangung-Dangung karena belum ada fasilitas untuk 

itu. 

4.1.2 Solusi 

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Puskesmas 

Dangung-Dangung , maka peneliti berencana untuk membangun sistem informasi 

komunikasi berbasis android dengan memanfaatkan jaringan SIP. Dengan adanya 

sistem informasi komunikasi berbasis android ini dapat mengatasi permasalahan 

yang ada di Puskesmas Dangung-Dangung, dan juga dengan memanfaatkan 

jaringan SIP maka Puskesmas Dangung-Dangung bisa meminimalisir biaya untuk 

pengeluaran pulsa dan paket data, dan juga tidak akan terjadi jaringan sibuk pada 

saat menelepon karena adanya server SIP yang akan mengendalikan itu semua.  

4.2 User Design 

Perancangan sistem menggunakan use case diagram, activity diagram, 

sequence diagram, deployment diagram, dan class diagram. Proses yang dilakukan 

dimulai dari mengidentifikasi aktor dan use case. 
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4.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan tahapan setelah dilakukan kegiatan analisis 

yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, dapat berupa 

penggambaran, perencanaan, sketsa. 

4.3.1 Analisa Perancangan Topologi Sistem Informasi Komunikasi 

Puskesmas 

Perancangan topologi sistem dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Wifi

SIP Server 

android

Android 1

Android 2

Android 3
 

Gambar 4.1 Topologi Sistem Informasi Komunikasi Puskesmas 

 

Sistem informasi komunikasi puskesmas menggunakan SIP ini 

menggunakan atau memanfaatkan persinyalan SIP jadi dengan terhubungnya 

server SIP dan client SIP dalam satu jaringan yang sama maka bisa berkomunikasi 

antara android satu dengan android lainya tanpa perlu menggunakan jaringan 

telepon atau paket data, karena sudah dihubungkan oleh sistem SIP.  
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4.3.2 Analisa Sistem yang Berjalan 

Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus 

dilaksanakan sebelum memberikan sebuah sistem usulan kepada Puskesmas 

Dangung-Dangung diharuskan telah memiliki alasan kenapa dibutuhkannya sebuah 

sistem usulan. Dapat berupa permasalahan yang terjadi dan harus segera 

diselesaikan ataupun dapat berupa manfaat yang di inginkan oleh pihak Puskesmas 

Dangung-Dangung terhadap pengadaan sistem tersebut. Adapun sistem komunikasi 

yang sedang berjalan pada saat ini ada sebagai berikut: 

Alur komunikasi antar pegawai apotek dengan dokter 

1. Pasien datang ke puskesmas menuju karcis. 

2. Pasien diperiksa oleh dokter. 

3. Dokter membuat resep obat. 

4. Resep obat diberikan pasien kepada pegawai apotek. 

5. Pegawai apotek membuat resep obat jika resep obat benar, jika resep obat 

salah pegawai apotek menelepon dokter menggunakan smartphone. 

6. Dokter susah menerima panggilan telepon karena masalah jaringan yang ada 

di Puskesmas Dangung-Dangung. 

7. Karena tidak bisa dihubungi pegawai apotek menemui langsung dokter 

untuk bertanya mengenai resep obat. 

8. Jika sudah selesai didiskusikan maka pegawai puskesmas kembali lagi ke 

apotek untuk meracik obat untuk pasien. 

9. Obat diterima oleh pasien. 

Alur komunikasi antara pegawai dengan pimpinan. 

1. Pimpinan akan menyampaikan informasi menggunakan smartphone,  

karena jaringan tidak stabil informasi yang dikirim tidak sampai. 

2. Pimpinan pergi ke setiap ruangan untuk menyampaikan informasi. 

Alur komunikasi antar pegawai rata-rata sama dengan alur komunikasi yang 

dijelaskan diatas, dapat dilihat dari gambaran umum sistem komunikasi yang 

sedang berjalan di Puskesmas Dangung-Dangung pada  Gambar 4.1 di bawah ini. 
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Pasien

Pegawai

Menanyakan Jadwal

Langsung ke Pegawai

Membawa Resep Obat

ke Apotek

Memberitahukan jadwal

dokter ke Pasien

Langsung

Menanyakan Resep yang

Rancu kepada Dokter Secara

Langsung

Dokter

Menerima Informasi

Pimpinan

Memeriksa Pasien

Memberikan Resep

Obat

Memberikan Informasi

Seputar Puskesmas

Pimpinan

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

 

Gambar 4.2 Use Case Sistem Komunikasi yang Sedang Berjalan 

4.3.3 Analisa Sistem Usulan 

Sistem usulan yang akan dirancang dapat memudahkan pihak Puskesmas 

Dangung-Dangung dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi, sistem 

informasi  komunikasi puskesmas berbasis android adalah sistem usulan yang 

digunakan untuk mengelola, mengatur, dan membantu proses komunikasi, layanan 

dan dapat memberi informasi kepada pegawai dan pasien yang ada di Puskesmas 

Dangung-Dangung dengan berbasis android. Sistem ini akan digunakan oleh lima 

aktor yakni: admin, pegawai puskesmas, pimpinan puskesmas dan pasien. Di dalam 

sistem ini akan lebih difokuskan kepada sistem komunikasi antar pegawai di 

Puskesmas Dangung-Dangung. 
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Sistem usulan yang akan dirancang adalah sistem informasi komunikasi 

puskesmas berbasis android, menggunakan dengan menggukanan Android Studio. 

Kategori actor untuk sistem usulan dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Kategori Aktor 

No. Actor Description 

1. Pasien 
a. Melihat jadwal dokter 

b. Mengirim pesan ke dokter 

2. Pegawai 

a. Melihat jadwal dokter 

b. Mengirim pesan ke dokter 

c. Menelepon dokter 

d. Menelepon pegawai 

e. Menerima pesan 

f. Mengirim pesan 

3. Dokter 

a. Melihat jadwal Dokter 

b. Mengirim pesan ke dokter 

c. Menelepon pegawai 

d. Menerima pesan 

e. Mengirim pesan 

4. Pimpinan 

a. Melihat jadwal dokter 

b. Mengirim pesan ke dokter 

c. Menelepon dokter 

d. Menelepon pegawai 

e. Menerima pesan 

f. Mengirim pesan 

5. Admin 

a. Mengirim pesan ke dokter 

b. Menelepon dokter 

c. Menelepon pegawai 

d. Menerima pesan 

e. Mengirim pesan 

f. Mengatur Server 
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Gambaran  umum dari kegiatan per aktor dengan menggunakan use case 

diagram pasien dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

1. Use Case Diagram Pasien 

Pasien

Melihat Jadwal

Dokter

Mengirim Pesan ke

Dokter

«extends»

«extends»

Login

 

Gambar 4.3 Use Case Diagram Pasien 

 

2. Use Case Digram Pegawai 

Use case diagram pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

Pegawai

Melihat Jadwal

Dokter

Mengirim Pesan ke

Dokter

Menelepon Dokter

Menelepon Pegawai

Menerima Pesan

Mengirim Pesan

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Login

«extends»

«extends»

 

Gambar 4.4 Use Case Diagram Pegawai 
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3. Use Case Diagram Dokter 

Use case diagram dokter dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

Melihat Jadwal

Dokter

Mengirim Pesan ke

Dokter

Menelepon Dokter

Menelepon Pegawai

Menerima Pesan

Mengirim Pesan

Dokter

«extends»

Login

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

 

Gambar 4.5 Use Case Diagram Dokter 

4. Use Case Diagram Pimpinan 

Use case diagram pimpinan dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Melihat Jadwal

Dokter

Mengirim Pesan ke

Dokter

Menelepon Dokter

Menelepon Pegawai

Menerima Pesan

Mengirim Pesan
Pimpinan

Login

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Gambar 4.6 Use Case Diagram Pimpinan 
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5. Use Case Diagram Admin 

Use case diagram admin dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

Melihat Jadwal

Dokter

Mengirim Pesan ke

Dokter

Menelepon Dokter

Menelepon Pegawai

Admin

Menerima Pesan

Mengirim Pesan

«extends»

«extends»

Mengatur Server

Login

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

 

Gambar 4.7 Use Case Diagram Admin 

 

Perancangan sistem usulan yang sudah dirancang terdapat beberapa 

kelebihan dan manfaat yaitu: 

1. Sistem komunikasi sistem informasi komunikasi puskesmas berbasis 

android bisa digunakan oleh semua orang yang menggunakan android. 

2. Komunikasi terjadi lebih cepat. 

3. Terhindar dari penyadapan karena memanfaatkan jaringan SIP. 

4. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan komunikasi. 

5. Pasien bisa melihat informasi. 

6. Pasien bisa melihat jadwal dokter. 
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7. Memudahkan pimpinan dalam menyebarkan informasi 

4.3.4 Rancangan Design Komunikasi Peer To Peer (P2P) 

Rancangan desain komunikasi peer to peer dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

Dokter

Pimpinan

Pegawai

Pasien

Admin

Message1

Telepon&Pesan

Telepon&Pesan

Telepon&Pesan

Telepon&Pesan

Telepon&Pesan Telepon&Pesan

 

Gambar 4.8 Rancangan Design Peer To Peer Alur Komunikasi di 

Puskesmas Dangung-Dangung. 
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4.3.5 Skenario Use Case 

Skenario merupakan bagaimana alur dari sistem itu berjalan, berikut 

penjelasan tentang skenario  setiap use case. 

1. Skenario Use Case Login 

Skenario use case login dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

  Tabel 4.3 Skenario Use Case Login 

Use case : Login 

Deskripsi : 
Use case ini menggambarkan setiap pengguna wajib 

melakukan login untuk mengkases sistem 

Aktor : Admin, Dokter, Pasien, Pegawai, dan Pimpinan 

Kondisi 

Awal 
: Sistem menampilkan form login 

Kondisi 

Akhir 
: Menampilkan halaman tergantung aktor yang dipilih 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor menginputkan user 

dan password masing-

masing 

 

 
2. Sistem melakukan verifikasi 

login. 

 
3. Sistem menampilkan form 

halaman sesuai user yang dipilih 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor menginputkan user 

dan password masing-

masing 
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 Tabel 4.3 Skenario Use Case Login (Lanjutan) 

 2. Sistem melakukan verifikasi login 

 1. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan password salah. 

2. Skenario Use Case Melihat Jadwal Dokter 

Skenario use case melihat jadwal dokter dapat dilihat pada Tabel 4.4 

  Tabel 4.4 Skenario Use Case Melihat Jadwal Dokter 

Use case : Melihat Jadwal Dokter 

Deskripsi : 
Use case ini menggambarkan menu untuk melihat 

jadwal dokter 

Aktor : Admin, Dokter, Pasien, Pegawai, dan Pimpinan 

Kondisi 

Awal 
: Sistem menampilkan menu jadwal dokter 

Kondisi 

Akhir 
: Menampilkan halaman jadwal dokter 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor memilih menu jadwal 

dokter 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

jadwal dokter 

 3. Data jadwal dokter ditampilkan 

3. Skenario Use Case Mengirim Pesan ke Dokter 

Skenario use case mengirim pesan ke dokter dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

  Tabel 4.5 Skenario Use Case Mengirim Pesan ke Dokter 

Use case : Mengirim Pesan ke Dokter 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan menu untuk mengirim 

pesan ke dokter 

Aktor : Admin, Dokter, Pasien, Pegawai, dan Pimpinan 

Kondisi 

Awal 

: Sistem menampilkan menu pesan 
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Tabel 4.5 Skenario Use Case Mengirim Pesan ke Dokter (Lanjutan) 

Kondisi 

Akhir 

: Menampilkan pesan terkirim 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor memilih menu pesan 
 

 2. Sistem menampilkan menu pesan 

 3. Membuat Pesan 

 4. Mengirim Pesan  

4. Skenario Use Case Menelepon Dokter 

Skenario use case menelepon dokter dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

  Tabel 4.6 Skenario Use Case Menelepon Dokter 

Use case : Menelepon Dokter 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan menu untuk menelepon 

dokter 

Aktor : Admin, Dokter, Pegawai, dan Pimpinan 

Kondisi 

Awal 

: Sistem menampilkan menu telepon 

Kondisi 

Akhir 

: Telepon Terhubung 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor memilih menu 

telepon 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

telepon 

3. Actor menginputkan nomor  

 4. Nomor telepon valid 

 5. Telepon Terhubung 
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Tabel 4.6 Skenario Use Case Menelepon Dokter (Lanjutan) 

Skenario Gagal Telepon 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini menginputkan 

nomor telepon 
 

 2. Sistem menampilkan pesan salah 

nomor 

5. Skenario Use Case Menelepon Pegawai 

Skenario use case melihat jadwal dokter dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Skenario Use Case Menelepon Pegawai 

Use case : Menelepon Dokter 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan menu untuk menelepon 

dokter 

Aktor : Admin, Dokter, Pegawai, dan Pimpinan 

Kondisi 

Awal 

: Sistem menampilkan menu telepon 

Kondisi 

Akhir 

: Telepon Terhubung 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor memilih menu telepon 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

telepon 

3. Actor menginputkan nomor  

 4. Nomor telepon valid 

 5. Telepon terhubung 

Skenario Gagal Telepon 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini menginputkan 

nomor telepon 
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Tabel 4.7 Skenario Use Case Menelepon Pegawai (Lanjutan) 

 2. Sistem menampilkan pesan salah 

nomor 

3. Skenario Use Case Menerima Pesan 

Skenario use case menerima pesan dapat dilihat pada Tabel 4.8 

  Tabel 4.8 Skenario Use Case Menerima Pesan 

Use case : Menerima Pesan 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan menu untuk menerima 

pesan 

Aktor : Admin, Dokter, Pasien, Pegawai, dan Pimpinan 

Kondisi 

Awal 

: Sistem menampilkan menu pesan 

Kondisi 

Akhir 

: Menampilkan pesan diterima 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor memilih menu pesan 

 

 2. Sistem menampilkan menu pesan 

 3. Melihat Pesan yang diterima 

4. Skenario Use Case Mengatur server 

Skenario use case mengatur sever dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

  Tabel 4.9 Skenario Use Case Mengatur Server 
Use case : Mengatur Server 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan menu untuk mengatur 

server 

Aktor : Admin  

Kondisi 

Awal 

: Sistem menampilkan menu Server 

Kondisi 

Akhir 

: Server dikelola 
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Tabel 4.9 Skenario Use Case Mengatur Server (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor memilih menu server 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

server 

3. Aktor mengelola server  

 4. Server dikelola 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor memilih menu server 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

server 

3. Aktor mengelola server  

4. Aktor menambahkan user  

 5. Sistem meregistrasi user 

 6. Sistem menampilkan registrasi 

gagal 
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4.3.6 Sequence Diagram 

1.  Sequence diagram login 

 Sequence diagram login dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

Halaman Utama
Halaman Jadwal 

Dokter

1. Memilih menu jadwal dokter()

3. Data jadwal dokter ditampilkan ()

2. Halaman menu jadwal dokter ditampilkan ()

actor

 

Gambar 4.9 Sequence Diagram Login 

 

2. Sequence diagram jadwal dokter dapat 

 Sequence diagram jadwal dokter dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

Halaman Utama
Halaman Jadwal 

Dokter

1. Memilih menu jadwal dokter()

3. Data jadwal dokter ditampilkan ()

2. Halaman menu jadwal dokter ditampilkan ()

actor

 

 Gambar 4.10 Sequence Diagram Jadwal Dokter 
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3. Sequence diagram mengirim pesan 

Sequence diagram mengirim pesan dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Sequence Diagram Mengirim Pesan 

 

4.  Sequence diagram telepon dokter 

Sequence diagram telepon dokter dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Sequence Diagram Telepon Dokter 
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5. Sequence diagram telepon pegawai 

  Sequence diagram telepon pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Sequence Diagram Telepon Pegawai 

 
6.  Sequence diagram mengelola server 

 Sequence diagram mengelola server dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

Halaman Utama Halaman Server

1. Memilih menu Server ()

2. Halaman menu Server ditampilkan ()

actor

3. Pengelolaan Server oleh Admin ()

 

Gambar 4.14 Sequence Diagram Mengelola Server 
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7. Sequence diagram menerima pesan 

Sequence diagram menerima pesan dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Sequence Diagram Menerima Pesan 

4.3.7 Activity Diagram 

1. Activity diagram login 

Activity diagram login dapat dilihat pada Gambar 4.16.  

 

Gambar 4.16 Activity Diagram Login 
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2. Activity diagram jadwal dokter 

Activity diagram jadwal dokter dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

Halaman 

Jadwal Dokter

Jadwal Dokter 

Ditampilkan

 

Gambar 4.17 Activity Diagram Jadwal Dokter 

 

3. Activity diagram mengirim pesan 

Activity diagram mengirim pesan dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

Halaman Pesan

Mengirim 

Pesan

Menerima 

Pesan

Pesan Terkirim

 

Gambar 4.18 Activity Diagram  Mengirim Pesan 
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4. Activity diagram telepon dokter 

Activity diagram telepon dokter dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

 

Gambar 4.19 Activity Diagram Telepon Dokter  

 

5. Activity diagram telepon pegawai 

Activity diagram telepon pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

Halaman 

Telepon

Input Nomor Telepon

False

True

Telepon 

Terhubung

 

Gambar 4.20 Activity Diagram Telepon Pegawai 
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6. Activity diagram menerima pesan 

Activity diagram menerima pesan dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

Halaman Pesan

Mengirim 

Pesan

Menerima 

Pesan

Pesan Diterima

 

Gambar 4.21 Activity Diagram Menerima Pesan 

 

7. Activity diagram mengatur server 

Activity diagram mengatur server dapat dilihat pada Gambar 4.2 

 

Halaman Server

Mengatur Server

 

Gambar 4.22 Activity Diagram Mengatur Server 
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4.3.8 Class Diagram 

Untuk melihat keterkaitan database pada sistem informasi komunikasi 

dapat dilihat pada class diagram Gambar 4.23. 

android_metadata

-locale: text

+save(): void

+edit(): void

+delete(): void

Acounts

-id: integer primary key

-username: text

passwod: varchar

+save(): void

+edit(): void

+delete(): void

calllogs

-id: integer primary key

-name: text

-number:text

-date:integer

account_id:integer

+save(): void

+edit(): void

+delete(): void

messages

-id: integer primary key

-sender: text

-receiver:text

-body: text

-read: boolean

+save(): void

+edit(): void

+delete(): void

sqlite_sequence

-id: integer primary key

-acount: integer

-replae: text

--action: integer

+save(): void

+edit(): void

+delete(): void
sqlite_sequence

name

seq

 

Gambar 4.23 Class Diagram Sistem Informasi Komunikasi 
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4.3.9 Deployment Diagram 

Deployment diagram jadwal dokter dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

Application Server

SIP Server V13.6

Application Client

Sistem Informasi Komunikasi Puskesmas

Jaringan Wireless

DB_Strutur_SIPKESMAS

 

Gambar 4.24 Deployment Diagram Jadwal Dokter 

4.3.10 Perancangan Interface  

Berdasarkan perancangan sistem yang telah dibuat, maka akan di-design 

suatu perancangan aplikasi yang mencakup perancangan input serta output sistem. 

Perancangan ini akan menjadi acuan bagi pihak yang akan mengembangkan dan 

menggunakan sistem. Perancangan sistem informasi komunikasi puskesmas 

menggunakan SIP berbasis android ini menggunakan aplikasi Balsamiq Mockups 

untuk membuat perancangan sistemnya. Berikut rancangannya. 
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1. Halaman Login  

Halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 

 

Gambar 4.25 Login 

Keterangan: 

Logo  

a. Tanda tambah warna merah melambangkan kesehatan 

b. Icon jempol melambangkan SIP  

c. Size : width 77, height 79 

Pada halaman awal sistem informasi komunikasi puskesmas ini terdapat 

logo sistem di bagian tengah atas dan diatasnya terdapat tulisan “SELAMAT 

DATANG” “Puskesmas Dangung-Dangung”. Logo tersebut merupakan tombol 

Tombol Button 

Masuk Ke 

Aplikasi 

 

Logo Sistem 

Informasi 

Komunikasi 

Puskesmas 

 

Tombol Button 

Masuk Ke 

JAdwal Dokter 
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Button untuk masuk ke aplikasi sistem komunikasi Puskesmas Dangung-Dangung 

dan tombol Button jadwal dokter untuk masuk ke halaman jadwal Dokter. 

2. Halaman Jadwal Pasien 

Halaman jadwal pasien dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Halaman Jadwal Dokter 

Keterangan: 

a. Fonts size text tombol button : 16 pt 

b. Font size text pasien  : 32 pt 

c. Align    : Center 

d. Color text   : Black 

Halaman jadwal dokter terdapat logo aplikasi sistem komunikasi puskesmas 

Dangung-Dangung dan terdapat tombbol Button di bawah tulisan jadwal dokter 

Tombol Button 

fungsinya untuk 

menampilkan 

informasi tentang 

dokter 
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yang berfungsi untuk menampilkan biodata jadwal dokter yang ada di Puskesmas 

Dangung-Dangung 

3. Halaman Telepon 

Halaman telepon dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Halaman Telepon 

Keterangan: 

a. Font size text tombol button : 16 pt 

b. Font size text pegawai  : 32 pt 

c. Align    : Center 

d. Color text   : Black 

Menu Telepon sama fungsinya dengan menu telepon yang biasa kita 

gunakan pada gadget. Phonebook berisi nomor telepon yang sudah tersimpan, dan 

Melakukan 

aktifitas lain 

 

Tombol Phonebook 

berfungsi untuk 

menyimpan no HP 

client lainya 

 

Melakukan 

panggilan 
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Call berfungsi untuk menelepon atau mengakhiri telepon, dan Add Number 

berfungsi untuk menambah nomor telepon baru. 

4. Halaman Tambah Akun 

Halaman tambah akun dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Halaman Tambah Akun 

Keterangan: 

a. Fonts size text tombol button : 16 pt 

b. Font size text dokter  : 32 pt 

c. Align    : Center 

d. Color text   : Black 

Tombol Button 

berfungsi untuk 

menambah akun 

baru pengguna 

aplikasi 
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Halaman tambah akun ini berfungsi untuk menambah akun baru pengguna 

aplikasi ini, jadi sebelum melakukan panggilan telepon harus ditambahkan akun 

baru supaya terdaftar di server sehingga akun teregister di dalam server. 

5. Halaman Pesan 

Halaman pesan dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Halaman Pesan 

Keterangan: 

a. Font size text tombol button : 16 pt 

b. Font size text pimpinan  : 32 pt 

c. Align    : Center 

d. Color text   : Black 
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Cara kerja perpesanan pada sistem informasi komunikasi puskesmas ini 

sama dengan perpesanan yang kita lakukan pada smartphone. Setelah kita tulis 

pesan maka kita klik tombol kirim maka pesan akan terkirim. 

6. Halaman Server 

Halaman server dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Halaman Server 

Keterangan: 

a. Font size text tombol button : 16 pt 

b. Font size text admin  : 32 pt 

c. Align    : Center 

d. Color text   : Black 

Tombol Button 

berfungsi untuk 

melakukan 

konfigurasi, 

start,stop, dan 

status client 

 

Halaman status 

dari client 
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Halaman admin terdapat menu server, yang berguna untuk mengatur SIP 

Client/ penambahan User baru yang ada di Puskesmas Dangung-Dangung, dan 

admin ini yang mengatur jalannya sistem informasi komunikasi puskesmas. 

4.4 Contruction Phase  

Contruction Phase merupakan tahapan proses membangun aplikasi dengan 

mengimplementasikan hasil dari tahapan User Design Phase kedalam bahasa 

pemograman yang dipakai. 

Membangun sistem informasi komunikasi puskesmas menggunakan SIP 

berbasis android pada Puskesmas Dangung-Dangung dapat dirancang dengan 

komponen hardware dan software.  

1. Komponen Hardware 

Komponen hardware perancangan sistem dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Tabel Komponen Hardware Perancangan Sistem 

Hardware Spesifikasi 

Laptop 

a. Asus AA957 

b. Processor Core i-5-4200U CPU @ 

1,60 GHz 2,30 GHz 

c. RAM 4,00 GB 

d. Operation System 64-bit 

e. Windows 8.1 

Smartphone 

a. Oppo f1f 

b. Versi ColorOS V2.1.0i 

c. Versi Android 5.1.1 

d. Processor QualcommMSM8939Eight 

core 

e. RAM 3 GB 

 

2. Komponen Software 

Komponen software pada perancangan sistem dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Tabel Komponen Software Perancangan Sistem 

Software Spesifikasi 

Android Studio 

a. Versi 3.0.1 

b. Minimum SDK 14 

c. Target SDK Versi 23 (android 

marshmellow) 

APK Edittor Versi 1.8.20 

 


