
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Gambar 3.1 Alur Penelitian Tugas Akhir
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3.1 Bahan Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, yaitu pada

bagian Bidang Promkes yang menangani Jamkesda di Dinas Kesehatan

Pekanbaru.

3.1.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis pada Tugas Akhir ini ada dua data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh berupa wawancara, observasi dan

data-data dari bagian staf Bidang Promkes di Dinas Kesehatan Kota

Pekanbaru.

2. Data sekunder, yaitu data yang berupa studi literatur, buku-buku, jurnal,

hasil penelitian, yang mendukung dalam pembuatan sistem informasi

jaminan kesehatan daerah online.

3.2 Proses Alur Penelitian

Proses metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah demi langkah

dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga

pembuatan dokumentasi Tugas Akhir. Berikut adalah penjelasan yang akan

dilakukan dalam penelitian :

3.2.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah:

1. Menentukan Masalah

Melakukan peninjauan pada sistem yang berjalan pada Bidang Promkes di

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru khususnya pada bagian Jamkesda yang akan

diteliti dan menentukan permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan saat

ini, yang nantinya akan dijadikan sebagai perumusan masalah.

2. Menentukan Tujuan

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja

yang menjadi sasaran dari penelitian ini.
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3. Studi Pustaka

Bertujuan untuk mengetahui metode apa yang akan digunakan untuk

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-

dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk membangun sebuah sistem yang

benar-benar mencapai tujuan penelitian.

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data.

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk lebih mengetahui

mengenai permasalahan yang diteliti. Dari data yang dikumpulkan akan dapat

diketahui mengenai sistem yang digunakan pada saat ini. Data-data dapat

diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan cara melihat langsung

dilapangan terhadap sistem yang sedang digunakan. Adapun data-data yang

diperlukan dalam penelitian ini diperolah dari :

1. Observasi

Kegiatan yang penulis lakukan pada saat observasi adalah Melakukan

pengamatan pada Dinas Kesehatan untuk melihat proses penyampaian

laporan rekam medis dari setiap puskesmas ataupun rumah sakit kemudian

Menganalisa objek tersebut yang nantinya akan menjadi rancangan sistem

informasi Jamkesda online pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

2. Wawancara

Dalam penelitian ini perlu dibuat rancangan pertanyaan yang akan

digunakan dalam melakukan pengumpulan data (wawancara) untuk kebutuhan

penelitian. Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Wawancara dilakukan

kepada salah seorang Kepala Bidang Promkes Dinas Kesehatan Kota

Pekanbaru.

3. Tinjauan Pustaka

Menggunakan pustaka-pustaka yang telah ada untuk digunakan sebagai

referensi atau bahkan digunakan sebagai bahan pembanding.
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3.3 Tahap Analisa Sistem

Dalam tahap analisa sistem ini maka yang dilakukan oleh peneliti adalah

sebagi berikut:

1) Analisa Sistem Yang Digunakan Pada Saat Ini

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui proses sistem yang ada saat ini di

Perusahaan.

2) Analisa Kebutuhan Sistem

Saat melakukan tahap analisa sistem yang digunakan saat ini, secara tidak

langsung akan terlihat kelemahan yang ada pada sistem tersebut, sehingga

pada saat itu juga bisa dilakukan analisa kebutuhan sistem, yang bertujuan

untuk mengidentifikasikan apa saja yang masih kurang dari sistem

tersebut untuk kemudian dilakukan langkah-langkah pengembangan.

3) Teknik Analisa Pieces

Dalam melakukan tahap analisa ini menggunakan teknik analisa pieces

untuk membandingkan kelemahan yang ada pada sistem yang sedang

berjalan dengan sistem usulan atau sistem yang baru.

3.4 Tahap Perancangan dan Desain Sistem.

Dalam tahap perancangan dan design sistem ini yang dilakukan oleh peneliti

adalah sebagi berikut:

1) Perancangan Flowchart, DFD, Basis Data dan ERD

Digunakan untuk merancangan basis data dalam bentuk pembuatan

diagram alur data Flowchart setelah itu Data Flow Diagram (DFD) dan

selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan sistem dan Entity Relationship

Diagram (ERD).

2) Perancangan Interface

Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface program yang

dibuat, perancangan interface ini meliputi perancangan laporan-laporan

yang diinginkan serta menu-menu yang terdapat dalam program nantinya.
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3.5 Dokumentasi

Bagian ini berisi pembuatan dokumentasi sistem sesuai dengan format

penyusunan skripsi yang berlaku dan membuat tata cara penggunaan sistem agar

lebih mudah digunakan oleh pengguna.


