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ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mempermudah dalam segala bentuk aktifitas manusia. Salah
satunya adalah pemanfaatan teknologi tersebut dibidang kesehatan. Medication error adalah istilah
dalam bidang kesehatan berupa kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam
penanganan tenaga kesehatan. Mulai dari tahap penulisan resep (prescribing), tahap pembacaan resep
(transcribing), tahap pemberian obat (dispensing), dan tahap penggunaan obat (administration), sering
menjadi penyebab medication error. Pokok masalah medication error pada penelitian ini menjadi
kendala dan bahan evaluasi bagi bidang kesehatan. Sebagai solusinya dibuatkan Resep Elektronik
Berbasis web, yaitu komputerisasi penulisan resep obat dari Dokter kebagian Farmasi atau Apotek
melalui web, sehingga memudahkan transfer data antar Komputer khususnya di kedua bagian tersebut.
Tujuan utamanya adalah untuk pengelolaan aktifitas tenaga kesehatan dalam pelayanannya.
Sedangkan tujuan khususnya untuk membantu dan mempermudah setiap transaksi yang dilakukan
oleh petugas kesehatan dalam melayani Pasiennya. Dalam implementasinya web ini menggunakan
model terstruktur yaitu model yang menggambarkan kondisi entitas-entitas tertentu secara teratur
tahap demi tahap secara sistematis sehingga dapat diterapkan dalam bahasa pemrograman dan basis
data yang juga terstruktur. Implementasi Web Resep Elektronik ini sudah digunakan Di Lingkungan
Rumah Sakit Besar Di Kota Sukabumi. Dengan demikian, implementasi web ini diharapkan bisa
diterapkan dan dipakai diseluruh Rumah Sakit besar maupun kecil secara Nasional.
Kata Kunci: Medication error, Model Terstruktur, Resep Elektronik, Web.
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Gambar 1. Flowmap Web Resep Elektronik
Bagan konteks berikut ini menjelaskan keadaan web resep elektronik terhadap entitas-entitas yang
terlibat dalam web.

Resep
Elektronik
Berbasis
Web

Gambar 2. Bagan Konteks Web Resep Elektronik

Gambar 3. Bagan Alur Data (DFD) Resep Elektronik

Gambar 4. Bagan Relasi Entitas (ERD) Resep Elektronik

IMPLEMENTASI SISTEM
Penerapan hasil analisis dan desain untuk resep elektonik berbasis web dapat digambarkan
dalam beberapa tampilan yaitu: halaman utama, hak akses, halaman formulir data pendaftaran pasien,
halaman resep obat, dan pencetakan pelaporan.
Halaman Utama
Halaman utama menggambarkan logo Rumah Sakit dan nama aplikasinya.

Gambar 5. Halaman Utama

Hak Akses
Halaman hak akses diperuntukkan bagi
Petugas dan Dokter.

Gambar 6. Hak Akses Petugas

Gambar 7. Hak Akses Dokter
Formulir Pendaftaran Pasien

Halaman pendaftaran Pasien diperuntukkan bagi Pasien agar biodatanya bisa dicatat.

Gambar 8. Formulir Pendaftaran Pasien
Halaman Resep Obat

untuk pasiennya. Sehingga Pasien dapat obat

Halaman resep obat diperuntukkan bagi petugas

sesuai dari resep Dokter.

apoteker yang direkomendasikan dari Dokter

Gambar 9. Halaman Resep Obat
Pencetakan Pelaporan

Halaman terakhir adalah halaman untuk proses
pencetakan pelaporan bagi Pengelola, Petugas,
Dokter, Pemilik, dan Pasien.

Gambar 10. Halaman Pelaporan
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