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ABSTRAKSI 

 

 

Syeni Noviardy (11074087), Perancangan Sistem Informasi Kesehatan Berbasis 

Web 

Sekarang ini , teknologi informasi  sedang berkembang dengan pesat yang 

memungkinkan semua orang dapat berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain 

dengan  jarak ribuan kilometer. Adapun komputer yang merupakan peralatan yang 

diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, saat mencapai kemajuan baik di 

dalam pembuatan hardware maupun software. Dan adanya  teknologi komputer yang 

semakin modern, cepat dan praktis sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. 

Kecepatan dan keakuratan informasi yang biasanya memerlukan waktu yang lama, 

kini hanya dalam hitungan detik informasi tersebut sudah dapat kita terima. Dengan 

adanya kebutuhan informasi yang tak terbatas dan juga didukung oleh kemampuan 

komputer yang semakin canggih maka terciptalah pengetahuan yang disebut Situs 

Web (web site) yang dioperasikan menggunakan suatu jaringan komputer global atau 

lebih dikenal dengan nama internet. Internet sebagai teknologi yang menyatukan 

dunia, teknologi yang menghilangkan batas jarak, waktu, negara. Menjadi sebuah 

teknologi yang sangat menjanjikan dalam segala bidang. saat ini penggunaan internet 

bukan hanya sampai sebagai kamus besar, dan alat komunikasi. Internet juga sebagai 

media untuk melakukan konsultasi kesehatan.  

Sekarang sudah banyak sekali pengguna internet yang sudah memanfaatkan 

fasilitas maya ini sebagai sarana konsultasi ataupun sekedar mencari artikel. Adanya 

internet kita bisa menambah banyak pengetahuan.Sebagai contoh yang dapat kita 

ambil adalah Konsultasi tentang kesehatan. Dengan adanya website tersebut kita bisa 

mencari info -info kesehatan sebelum pergi ke dokter,  baik yang berupa artikel 

maupun konsultasi, selain itu kita bisa lebih efektif dan efisien. 

 

 

Kata Kunci : Komputerisasi Sistem, Perancangan Sistem Informasi Kesehatan 

Berbasis Web 



ABSTRACT 

 

 

 

Syeni Noviardy (11074087), Design of Web-based Health Informasi System  

Today, information technology is growing rapidly which enables everyone to 

communicate from one place to another with a distance of thousands of kilometers . 

The computers are tools created to facilitate the work of man , while achieving good 

progress in the manufacture of hardware and software . And the existence of the 

modern computer technology , rapid and practical influence people's lives . Speed 

and accuracy of information that usually takes a long time , is now just a matter of 

seconds the information is already able to accept. With the need for information that 

is not limited and is also supported by the ability of increasingly sophisticated 

computer knowledge is created called Web Site (web site ) which is operated using a 

global computer network or better known as the internet . Internet as a technology 

that unites the world , the technology that eliminates the boundaries of distance, time 

, country . Be a very promising technology in all fields . current use of the Internet 

not only to a large dictionary , and communication tools . Internet as well as media 

for medical consultations . 

Now it's a lot of internet users are already utilizing this virtual facility as a 

means of consultation or just looking for a article . The existence of the internet we 

can add a lot pengetahuan.Sebagai example we can take is about health consultation 

. With the website that we can look for health info info before going to the doctor , 

either in the form of articles and consultations , other than that we can more 

effectively and efficiently. 
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DAFTAR ISI 

Halaman 

 

Lembar Judul Tugas Akhir ........................................................................................    i 

Lembar Pernyataan Keaslian Tugas Akhir.................................................................   ii 

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah ..........................................  iii 

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tugas Akhir....................................................  iv 

Lembar Konsultasi Tugas Akhir ...............................................................................   v 

 

Kata Pengantar .......................................................................................................... vii 

Abstraksi ................................................................................................................... ix 

Daftar Isi ..................................................................................................................   xi 

Daftar Gambar .......................................................................................................... xiii 

Daftar Tabel .............................................................................................................. xiii 

Daftar Lampiran.........................................................................................................xiv 

 

BAB I      PENDAHULUAN ...................................................................................   1 

1.1. Umum .................................................................................................................  1 

1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................................................  2  

1.3. Metode Penelitian ...............................................................................................  3 

1.4. Ruang Lingkup ...................................................................................................  3 

 

BAB II     LANDASAN TEORI .............................................................................    5 

2.1. Kesehatan ...........................................................................................................   5  

2.2. Sistem .................................................................................................................   6 

2.3. Informasi ............................................................................................................   6 

2.4. Pengertian Website ............................................................................................    7 

2.5. World Wide Web ...............................................................................................    7 

2.6. Pengertian HTML ..............................................................................................   8 

2.7. Macromedia Dreamweaver  ...............................................................................  12 

2.8. Pengertian dan Pengenalan PHP ( Personal Home Pages )...............................  14 

2.9. Pengertian dan Pengenalan Mysql .....................................................................  20 

2.10. Peralatan Pendukung (Tools Program)  ..........................................................  22 

         2.10.1 Normalisasi  .........................................................................................  22 

         2.10.2 Struktur Navigasi ..................................................................................  26 

 

BAB III    PEMBAHASAN....................................................................................  30 

3.1. Tinjauan Kasus ..................................................................................................  30 

3.2. Spesifikasi Rancangan  Web  ............................................................................  30 

       3.2.1. Spesifikasi File ........................................................................................  41 

       3.2.2. Struktur Navigasi ....................................................................................  42    

       3.2.3. Sarana Pendukung Program ...................................................................   48 

 

 



BAB IV    PENUTUP .............................................................................................  51 

3.1. Kesimpulan .......................................................................................................  51 

3.2. Spesifikasi Rancangan  Web  ............................................................................  51 

 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar          Halaman 

1. Gambar II.1  Halaman Awal Dreamweaver ……………………….. …  13 

2. Gambar II.2 Hasil PHP 1 …………………………………………...   18 

3. Gambar II.3 Hasil PHP 2 …………………………………………...   19 

4. Gambar II.4   Struktur Navigasi Linier………………………………....     26 

5. Gambar II.5 Struktur Navigasi Hirarki………………………………..   27 

6. Gambar II.6 Struktur Navigasi Non Linier …………………………...   28 

7. Gambar II.7 Struktur Navigasi Campuran ……………………………  29 

8. Gambar III.1   Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form) .....................  37 

9. Gambar III.2   Bentuk Normal Kesatu(1NF / First Normal Form)  ..........  38 

10. Gambar III.3   Bentuk Normal Kedua(2NF / Second  Normal Form) .......  39 

11. Gambar III.4   Bentuk Normal Ketiga(3NF / Third Normal Form) ...........  40 

12. Gambar III.13 Struktur Navigasi Halaman Utama Perancangan web… ...   47 

13. Gambar III.14  Struktur Navigasi Halaman Admin ………………………  48 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR TABEL 

 

Tabel         Halaman 

1. Tabel III.1 Tabel Anggota ……………………………………..     41 

2. Tabel III.2  Tabel Answer ……………………………………...      42 

3. Tabel III.3  Tabel Content ………………………………………    43 

4. Tabel III.4  Tabel Dokter ……………………………………….    44 

5. Tabel III.5  Tabel Question …………………………………….     45 

6. Tabel III.6 Tabel User  Login ………………………………….     46 

7. Tabel III.7  Tabel Admin ………………………………………    46 



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran          Halaman 

A.1  Tampilan Form Registrasi Anggota .......................................................   55   

A.2 Tampilan Form Registrasi Dokter ..........................................................   56 

A.3 Tampilan Form Registrasi Admin  ................................................….....   57 

A.4   Tampilan Form  Konsultasi    .................................................................   58 

A.5 Tampilan Input Artikel  ..........................................................................   59 

A.6 Tampilan Form Input Topik ................................................................    60 

B.1 Tampilan List Pertanyaan ......................................................................    61 

B.2 Tampilan List Anggota  .........................................................................    62 

B.3 Tampilan List Dokter ............................................................................     63 

B.4 Tampilan List Admin ............................................................................     64 

B.5 Tampilan List Artikel .............................................................................   65 

B.6 Tampilan List Topik ...........................................................................     66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Umum 

Pada zaman komputerisasi saat ini, internet bukan lagi menjadi pelengkap 

dalam kehidupan sehari-hari melainkan sebagai kebutuhan premier bagi hampir setiap 

orang. Saat ini internet setiap saat dapat di akses melalui berbagai alat elektronik 

seperti laptop, komputer, tablet bahkan handphone sekalipun. Internet 

menghubungkan segala sesuatu, mendekatkan segala yang jauh. Internet menjadi 

rumah bagi para penjelajah dunia maya. Untuk berhubungan dengan teman yang 

berada di tempat yang sangat jauh kita sudah mempunyai facebook, twitter, email dan 

lainnya, untuk mencari informasi kita mempunyai google, yahoo wikipedia dan 

lainnya. Namun saat ini penggunaan internet bukan hanya sampai sebagai kamus 

besar, dan alat komunikasi. Internet juga sebagai media untuk melakukan konsultasi 

kesehatan. Sekarang sudah banyak sekali pengguna internet yang sudah 

memanfaatkan fasilitas maya ini sebagai sarana konsultasi ataupun sekedar mencari 

artikel. Adanya internet kita bisa menambah banyak pengetahuan. 

Sebagai contoh yang dapat kita ambil adalah Konsultasi tentang kesehatan. 

Dengan adanya website tersebut kita bisa mencari info -info kesehatan sebelum pergi 

ke dokter,  baik yang berupa artikel maupun konsultasi, selain itu kita bisa lebih 

menghemat uang dan waktu. 



Dikarenakan masih sedikitnya web kesehatan yang dapat berkonsultasi secara 

langsung, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk membangun 

website tentang kesehatan dan konsultasi dengan judul :  

Perancangan Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Web 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Dengan mengakhiri masa studi atau perkuliahan, mahasiswa Diploma 

Tiga(D.III) Akademik Manajemen Informatika dan  Komputer Bina Sarana 

Informatika(AMIK BSI) diwajibkan membuat Tugas Akhir(TA) yang didasarkan 

kepada orientasi yang sesuai di bidangnya. Penulisan Tugas Akhir program Diploma 

Tiga(D.III) Akademik Manajemen Informatika dan  Komputer Bina Sarana 

Informatika(AMIK BSI) yang diberikan kepada tingkat  akhir ini mempunyai 

maksud: 

Untuk meningkatkan mutu mahasiswa dalam pengembangan dirinya. 

1. Menambah pengetahuan mahasiswa dalam menganalisa suatu masalah dan 

memecahkannya lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan. 

2. Untuk memberikan suatu pemikiran mengenai perancangan web kesehatan . 

3. Mencoba mengembangkan pengetahuan tentang perencanaan program dengan 

menggunakan PHP. 

4. Penulis mencoba mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di BSI. 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan 

pada jenjang Diploma Tiga (D.III) jurusan Komputer Akuntansi pada Akademik 

Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK BSI). 



1.3. Metode Penelitian 

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan, Penulis menggunakan 

beberapa metode penelitian yaitu :  

1. MetodeWawancara 

Pada metode ini penulis mengumpulkan data secara tatap muka langsung dengan 

orang yang diwawancarai / interview. Dalam hal ini penulis mengadakan  proses 

tanya jawab dengan Dokter umun. 

2. MetodeObservasi 

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan secara 

langsung terhadap beberapa website dan klinik kesehatan. 

3. MetodeStudi pustaka 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku panduan 

untuk mencari data-data dari sumber yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir. 

1.4. Ruang Lingkup  

Sesuaidenganjudul yang diangkat oleh penulis, maka ruang lingkup 

permasalahan dibatasi pada konsultasi ( tanyajawab ), dimulai dari anggota 

melakukan konsultasi sampai dengan dokter menjawab pertanyaan yang sudah di 

input oleh anggota. 

Untuk menghindari meluasnya pembahasan Tugas Akhir ini dari ruang 

lingkup dijelaskan masing – masing ruang akses di antara lain : 



1. Ruang akses anggota : untuk menjadi anggota di dalam web konsultasi ini, 

calon anggota terlebih dahulu melakukan registrasi diri, bagi anggota yang sudah 

terdaftar bias melakukan login dan memulai konsultasi. Anggota dapat 

mengakses ruang anggota, ruang peratanyaan 

2. Ruang akses Dokter : dalam ruang akses ini dokter hanya bias menjawab 

pertanyaan dari Anggota dengancara input lalu save. Dokter hanya dapat 

mengakses ruang akses dokter dan ruang pertanyaan 

3. Ruang akses Admin  : ruangaksesinihanyabisa di aksesoleh admin dimana 

admin bisamelakukan insert, edit dan delete topic dan artikel. Admin dapat 

mengakses keruang admin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  II 

 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1   Kesehatan 

  Kesehatan berasal dari kata sehat yang menurut kamus besar Indonesia edisi 

terakhir berarti dalam keadaan baik sekujur badan serta bagian – bagiannya, bebas dari 

sakit atau penyakit.  

  Kesehatan sangatlah penting untuk setiap orang. Saat ini macam penyakit 

sudah banyak jenisnya, dengan berbagai gejala yang hampir mirip, seperti penyakit flu 

yang mempunyai gejala panas, hidung tersumbat, batuk ,sakit kepala, dan beberapa 

gejala lainnya, dahulu dapat disembuhkan dengan obat warung tanpa harus pergi 

kedokter, tetapi dengan gejala yang sama dengan penyakit flu biasa flu jenis ini bisa 

menjadi berbahaya, jenis flu berbahaya ini ada dua macam yaitu flu burung/H5N1 dan 

flu babi/influenza A/H1N1.   

  Karena meningkatnya kebutuhan orang akan kesehatan maka meningkat pula 

biaya kesehatan saat ini. Bertemu dengan dokter untuk konsultasi mengenai gangguan 

kesehatan haruslah mengeluarkan dana, baik murah ataupun mahal apalagi jika 

gangguan kesehatan yang dialami serius dan harus melakukan perawatan intensive di 

institusi kesehatan. baik yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti puskemas yang 

dimiliki setiap kecamatan , atau yang lebih besar lagi lingkupnya seperti RSUD 

(Rumah Sakit Umum Daerah) yang di miliki oleh setiap pemerintah daerah, dan 

institusi kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta seperti klinik dan rumah sakit 

swasta. 



  Namun saat ini pelayanan kesehatan tidak hanya dalam bentuk institusi. 

Pelayanan kesehatan saat ini juga sudah merambah kedunia maya. Walaupun belum 

banyak, tetapi sudah ada beberapa blogger yang sudah bekerja sama dengan dokter 

untuk melakukan konsultasi secara online demi menghemat waktu, biaya, dan 

membuat kebutuhan orang akan kesehatan sedikit terpenuhi. 

 

2.2  Sistem 

 Sistem menurut Sutabri (2008:10)  “secara sederhana suatu sistem dapat 

diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen, atau variable 

yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu samalain dan terpadu”. 

 Sistem terdapat di setiap unsur kehidupan. Dengan adanya sistem semua terjadi 

secara teratur. Sistem juga terjadi pada tubuh manusia seperti sistem pernafasan, 

sistem pencernaan dan lainnya. Begitu juga saat membuat sesuatu program, jika sistem 

tidak diikut sertakan kedalamnya, program tidak akan terjadi bahkan jika terjadi 

program tersebut akan berantakan.  

 

2.3  Informasi 

 Informasi dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti penerangan, 

keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi sangatlah 

penting untuk menambah pengetahuan. Saat ini informasi dapat diperoleh dari mana 

saja. Dari Internet, Televisi, Radio, Koran bahkan saat mengobrol bersama teman. 

Informasi bisa menambah wawasan dalan berbagai hal dan dengan mempunyai 

wawasan luas maka bersosialisasi sangatlah mudah. 



2.4 Pengertian Website 

Menurut Gregorius (2000:30) Website merupakan kumpulan halaman web 

yang saling terhubung dan file - filenya saling terkait. Web terdiri dari page 

atau halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage 

berada pada posisi teratas, dengan halaman - halaman terkait berada di 

bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut childpage, 

yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam web.  

 

Website awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang 

menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan surfer atau pengguna internet 

melakukan penelusuran informasi di internet. Informasi yang disajikan dengan web 

menggunakan konsep multimedia, informasi dapat disajikan dengan menggunakan 

banyak media, seperti teks, gambar, animasi, suara, atau film. 

 

2.5. World Wide Web 

 World Wide Web, biasa lebih terkenal disingkat sebagai WWW adalah suatu 

ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut Pengidentifikasi 

Sumber Seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW sering dianggap 

sama dengan Internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian 

daripada Internet. WWW merupakan kumpulan peladen web dari seluruh dunia yang 

mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan 

bersama.  

 WWW adalah bagian yang paling menarik dari Internet. Melalui web, para 

pengguna dapat mengakses informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks tetapi 

bisa juga berupa gambar, suara, video dan animasi. Kegunaan ini tergolong masih baru 

dibandingkan surat elektronik, sebenarnya WWW merupakan kumpulan dokumen 



yang tersimpan di peladen web, dan yang peladennya tersebar di lima benua termasuk 

Indonesia yang terhubung menjadi satu melalui jaringan Internet. Dokumen-dokumen 

informasi ini disimpan atau dibuat dengan format HTML (Hypertext Markup 

Language). Suatu halaman dokumen informasi dapat terdiri atas teks yang saling 

terkait dengan teks lainnya atau bahkan dengan dokumen lain. Keterkaitan halaman 

lewat teks ini disebut pranala. Dokumen infomasi ini tidak hanya terdiri dari teks tetapi 

dapat juga berupa gambar, mengandung suara bahkan klip video. Kaitan antar-

dokumen yang seperti itu biasa disebut hipermedia. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa WWW adalah sekelompok dokumen multimedia 

yang saling bertautan dengan menggunakan tautan hiperteks. Dengan mengeklik 

pranala (hipertaut), maka para pengguna bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen 

lainnya. 

 

2.6 Pengertian HTML ( Hyper Text Markup Language ) 

“Hyper Text Markup Language (HTML) adalah suatu format data yang 

digunakan untuk membuat dokumen hypertext yang dapat dibaca dari suatu platform 

komputer ke platform komputer lainnya tanpa perlu melakukan suatu perubahan 

apapun"Nugroho (2004:2). Dokumen HTML disebut sebagai markup language karena 

mengandung tanda-tanda tertentu yang digunakan untuk menentukan tampilan suatu 

teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu dokumen. Dengan sistem 

hypertext pada dokumen HTML pembacaan suatu dokumen tidak harus secara 

berurutan dari atas ke bawah, tetapi dapat langsung menuju ke topik yang diinginkan 

sesuai dengan link-nya.. 



1. ElemenDasarHTML. 

Pada sebuah dokumen HTML diperlukan sebuah kode khusus yang disebut tag 

yang dinyatakan dengan tanda lebih besar (>) dan lebih kecil (<).Contoh penulisan 

tag pada dokumen HTML, yaitu: 

a. <HTML> ... </HTML>. 

Ini adalah tag struktur dokumen yang selalu berada paling atas dan paling 

bawah. Menandakan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen HTML. 

b. <HEAD> ... </HEAD> 

Tag ini berisi informasi yang berhubungan dengan dokumen tersebut tapi tidak 

tercetak pada dokumen. 

c. <BODY> ... </BODY> 

Tag <BODY> adalah tag terakhir dari struktur dokumen. Di dalamnya berisi 

semua yang akan ditampilkan pada browser. 

d. <TITLE> ... </TITLE> 

Tag ini berada diantara tag <HEAD> dan digunakan untuk menampilkan judul 

dari dokumen HTML pada browser. 

e. Paragraf <P> ... </P>. 

Elemen ini menandai sekumpulan teks sebagai suatu paragraf. Tag <P> 

digunakan untuk memulai paragraf baru dan diakhiri dengan tag </P>. 

f. Divider <DIV> ... </DIV> 

Tag <DIV> digunakan untuk membagi-bagi dokumen dalam suatu hirarki 

yang terstruktur. Dalam dokumen HTML pun dapat digunakan sebuah atribut 

ALIGN, yaitu untuk mengatur perataan dari teks dalam suatu paragraf. Atribut 



ALIGN mempunyai tiga buah nilai, yaitu left ( rata kiri), center ( rata tengah), 

dan right (rata kanan). 

g. Image <img> 

berfungsi untuk menampilkan gambar. Ada beberapa atribut pendukungnya 

seperti : src, title, border, width, height dll. 

keterangan atribut : 

1. Src : singkatan dari source, menyatakan lokasi penyimpan gambar 

atau lokasi dimana gambar tsb diambil/ berasal. Lokasinya harus benar, 

kalo ga gambarnya nanti ga akan muncul. 

2. Title : judul/ informasi dari sebuah gambar. Informasi tersebut akan 

muncul jika kita meletakan kursor mouse diatas gambar tsb. 

3. Border : jika ingin memberi bingkai pada gambar. border=”0″ berarti 

gambar tanpa bingkai. 

4. width& height : jika kita ingin mengatur lebar dan tinggi sebuah gambar. 

h. Tag  <B>…</B> 

Digunakan untuk memberi penebalan pada teks. 

i. Tag <FONT> ... </FONT> 

Untuk memberikan style pada teks yang akan di format. Atributnya terdiri dari 

size (untuk ukuran huruf), color (untuk pemberian warna pada huruf), dan face 

(untuk memilih jenis huruf). 

j. Tag <BR> 

Digunakan untuk berpindah pada baris baru dalam suatu bagian teks. 

k. Tag <HR> 



Tag Horizontal Rules ini berguna untuk membuat garis horizontal yang akan 

memisahkan halaman menjadi kelompok-kelompok. 

l. Tag  <FORM action=” ” method=GET/POST> ... </FORM> 

Tag ini digunakan untuk mendefinisikan suatu form yang akan dibentuk. 

Atribut action akan mengarah pada URL yang telah disebutkan dan atribut 

method mendefinisikan cara pengiriman data yang akan dilakukan. 

m. Tag <INPUT type=” ” name=” ” value=” ”>... </INPUT> 

Tag INPUT merupakan bagian dari form yang ditampilkan pada browser 

berupa suatu tampilan input yang digunakan untuk pengisian data. Atribut 

type yang berisi format data yang masuk apakah text, password, checkbox, 

radio, hidden, submit, atau reset. Atribut name mendefinisikan nama atau 

variabel pada jenis input yang dipilih. Atribut value merupakan isi atau nilai 

dari jenis input. Atribut size merupakan atribut yang mendefinisikan besar 

ukuran (dalam karakter) untuk jenis input text dan password. Atribut 

maxlength merupakan panjang maksimum karakter yang bisa diinput. 

n. Tag <SELECT name=” ”> ... </SELECT> 

Tag ini juga merupakan bagian dari form, tampilannya berupa suatu combo 

box atau list box. Atribut name mendefinisikan nama combo/list box ini yang 

daftar pilihannya terdapat pada tag option. 

o. Tag <OPTION value=” “> ... </OPTION> 

Atribut value merupakan nilai dari option-option yang ada. 

p. Tag <TABEL border=”“ width=” “> ...</TABEL> 

Tag TABEL digunakan untuk membuat tabel. Atribut border berisi angka 



yang digunakan apabila ingin border memiliki ketebalan garis sesuai dengan 

angka tersebut. Atribut cellspacing dan cellpadding digunakan apabila antara 

baris dan kolom pada tabel memiliki batas atau tidak sesuai dengan angka 

pada atribut tersebut. Atribut width dapat digunakan bila lebar tabel ingin 

diubah-ubah sesuai dengan kondisi. 

 

2.7 Macromedia Dreamweaver 

Menurut Nugroho (2008:1) Macromedia Dreamweaver “merupakan salah satu 

program aplikasi web editor yang memudahkan seseorang untuk membuat website 

dengan cepat, mudah dan hasilnya pun menjadi sangat menarik dan interaktif”. Pada 

aplikasi ini, dilengkapi dengan berbagai macam kelengkapan baik tools maupun 

tampilannya sehingga waktu pembuatan juga akan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Halaman Awal. 

 

Gambar II.1 : 

Halaman awal Dreamweaver 8 

Pada halaman awal Dreamweaver 8 terdapat beberapa menu yang dapat dipilih 

a. Open a Recent Item 

Pada menu ini akan ditampilkan beberapa file yang sebelumnya pernah 

kita buka dengan menggunakan Dreamweaver 8. Atau di paling bawah 

ada Open yang dapat digunakan untuk membuka file yang lain. 

b. Create New 

Pada menu ini kita dapat memilih dokumen baru apa yang akan kita buat 

dengan menggunakan Dreamweaver 8. Adabanyak pilihan, diantaranya 

HTML, ColdFusion, PHP, ASP, JavaScript, CSS. 

c. Create From Samples 

Pada menu ini kita dapat membuat file berdasarkan contoh yang sudah 

diberikan oleh Dreamweaver. 



d. Insert Bar 

Insert bar merupakan tempat semua perangkat kerja (tombol) tang 

digunakan untuk membuat halaman web. Insert bar mempunyai dua jenis 

tampilan, yaitu tampilan sebagai menu dan tampilan sebagai tab. 

e. Toolbar dokumen  

Toolbar dokumen digunakan untuk mengubah tampilan dan mengakses 

fungsi-fungsi penting secara cepat dan mudah. Pada toolbar dokumen 

terdapat menu untuk berpindah antar dokumen kerja window dan 

mengatur tampilan area kerja. Untuk mengatur tampilan kita bisa memilih 

Code, Split dan Design. 

f. Panel properties  

Panel properties merupakan panel yang digunakan untuk melihat dan 

mengubah property dari semua objek yang ada di area kerja.Masing-

masing objek mempunyai property yang berbeda.Untuk melihat property 

dari objek yang diinginkan, seleksi dulu objek tersebut. 

 

2.8 Pengertian dan Pengenalan PHP ( Personal Home Pages ) 

Menurut Kadir (2008:2) mengemukakan bahwa “situs/web dikategorikan menjadi 

2 yaitu web statis dan web dinamis atau interaktif”. Web statis adalah web yang berisi 

atau menampilkan informasi-informasi yang sifatnya statis (tetap), sedangkan web 

dinamis adalah web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan user 

yang sifatnya dinamis. Sehingga untuk membuat web dinamis dibutuhkan 

kemampuan pemrograman web. PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext 



Preprocessor. Ia merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server  

dan diproses  di  server.  Hasilnya  yang  dikirimkan ke  klien,  tempat pemakai 

menggunakan browser. Secara  khusus,  PHP  dirancang  untuk  membentuk  

aplikasi  web  dinamis. Artinya, ia dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan 

permintaan terkini. Misalnya,  Anda  bisa  menampilkan  isi  database  ke  halaman  

web.  Pada prinsipnya PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip-skrip seperti 

ASP(Active  Server  Page),Cold  Fusion,  ataupun Perl.  Namun,  perlu  diketahui 

bahwa PHP sebenarya bisa dipakai secara commandline. Artinya, skrip PHP dapat 

dijalankan tanpa melibatkan web server maupun browser.  

Kelahiran PHP bermula saat Rasmus Lerdorf membuat sejumlah skrip Perl 

yang dapat mengamati siapa saja yang melihat-lihat daftar riwayat hidupnya, yakni 

pada tahun 1994. Skrip-skrip ini selanjutnya dikemas menjadi tool yang disebut 

"Personal Home Page".Paket inilah yang menjadi cikal-bakal PHP.Pada tahun  

1995, Rasmus menciptakan PHP/FI Versi 2.  

Pada versi inilah pemograman dapat menempelkan kode terstruktur di dalam tag 

HTML. Yang menarik, kode PHP juga bisa berkomunikasi dengan database dan 

melakukan perhitungan-perhitungan yang kompleks sambil jalan.  

Pada saat ini PHP cukup populer sebagai peranti pemrograman Web, terutama di  

lingkungan  Linux.  Walaupun  demikian,  PHP  sebenamya  juga  dapat berfungsi 

pada server-server yang berbasis UNIX, Windows, dan Macintosh. Pada awalnya. PHP 

dirancang untuk diintegrasikan dengan web server Apache. Namun, belakangan 

PHPjuga dapat bekerja dengan web server seperti PWS (Personal Web Server), IIS 

(Internet Information Server), dan Xitami. Untuk  mencoba PHP, Anda tidak perlu  



menggunakan komputer  berkelas server.  

Hanya dengan sebuah komputer biasa, Anda bisa mempelajari dan 

mempraktikkan PHP. PHP bersifat  bebas  dipakai.  Anda  tidak  perlu  membayar  

apa  pun  untuk menggunakan perangkat lunak ini alias free. Anda dapat Men-

download-nya melalui  situshttp://www.php.net. 

1. Dasar – Dasar PHP : 

a. Menggunakan Sintaks <?php … ?> 

b. Menggunakan Sintaks <? … ?> 

Jika saat  penulisan script PHP panjang dan kompleks, sebaiknya diberikan 

komentar atau penjelasan pada bagian-bagian yang dianggap penting. Dan semua 

tulisan yang berada di dalam tag komentar tidak akan di proses. Ada tiga cara dalam 

penulisan komentar dalam script PHP, yaitu:  

a.   komentar C style, yang diawali dengan tag pembuka /* dan diakhiri dengah  

 tag penutup */, seperti pada contoh berikut :  

<?php/*menampilkan kata hello world*/  

echo”hello world”;  

?> 

b.   komentar C++ style, dengan menuliskan tag // pada awal baris komentar,  

 seperti pada contoh berikut :  

<?php  

     //menampilkan kata hello world 

echo”hello world”;  

   ?> 

http://www.php.net./


2. Variabel  digunakan  untuk  menyimpan  data  sementara  dan  nilainya  bisa 

berubah-ubah setiap kali program dijalankan. Adapun aturan dalam penulisan variabel 

adalah sebagai berikut: 

a.  Variabel di mulai dengan tanda $ 

b.  Harus dimulai dengan huruf atau underscore (tidak boleh dimulai denganangka)  

c.  Mengenal perbedaan huruf besar dan huruf kecil (Case sensitif).  

 Contoh penulisan variabel yang benar :  

$buku  

$_buku  

$buku1  

contoh penulisan variabel yang salah :  

$1buku  

$-buku 

Untuk mendefinisikan nilai sebuah variabel diikuti dengan tanda sama dengan (=) 

dan  diikuti  oleh  ekspresi.  Ekspresi  adalah  sebuah  pernyataan  yang 

mengandung nilai (value) untuk sebuah variabel. Contoh : 

$namavariabel=”ekspresi string”  Jika ekspresi berupa data integer, kita tidak usah 

menggunakan tanda kutip ganda (”) atau tanda kutip tunggal (’).  Contoh penulisan 

variabel dan ekspresi : 

file contohphp1.php 

<?PHP 

$nama="Syeni Noviardy"; 

$nim="11408507";  



$kelas="KA";  

$pekerjaan="Mahasiswa";  

echo"Nama  :$nama <br>"; 

echo"NIM  :$nim <br>"; 

echo"Kelas :$kelas <br>"; 

echo"Pekerjaan :$pekerjaan <br>"; 

echo" <br>";  

?> 

Hasilnya : 

 

 

 

 

 

Gambar II.2 :  

Hasil PHP 1 

 

Sebagian besar script  PHP  menggunakan variabel dengan lingkup tunggal (single 

scope), yang artinya sebuah variabel dideklarasikan dan dioperasikan pada satu 

tubuh script.  Lingkup tunggal ini dapat di perluas menggunakan fungsi include() 

atau require() untuk menyertakan variabel yang di deklarasikan dalam file 

berbeda.  

 



Contoh file contohphp2.php: 

 <?php 

For($a=1;$a<4;$a++)  

{ include(”contohphp1.php”); }  

?> 

Hasilnya: 

 

Gambar.II.3   

Hasil PHP 2 

 

2.9 Pengertian dan Pengenalan Mysql 

 Menurut Nugroho (2004:29) menjelaskan bahwa “MySQL (My Strukture Query 

Languange) atau yang biasa dibaca mai-se-kuel adalah sebuah program pembuat 

database yang bersifat open source, artinya siapa saja boleh menggunakannya dan 



tidak di cekal”. Database digunakan untuk menyimpan data, demikian pula dengan 

MySQL, MySQL termasuk jenis RelationalDatabaseManagementSystem (RDBMS) 

yaitu hubungan antar tabel yang berisi data-data pada suatu database.Database pada 

MySQL terdiri dari tabel-tabel. Setiap tabel mempunyai kolom, baris, serta record 

untuk menyimpan data. Tabel-tabel tersebut dilink oleh suatu relasi yang 

memungkinkan untuk mengkombinasikan data dari beberapa tabel ketika seseorang 

user menginginkan menampilkan informasi dari suatu database. Penggunaan MySQL 

biasanya dipadukan dengan menggunakan program aplikasi PHP, karena dengan 

menggunakan kedua program tersebut telah terbukti akan kehandalannya dalam 

menangani permintaan data. 

Kelebihan lain dari MySQL adalah ia menggunakan bahasa query 

(permintaan) standar SQL (Structured Query Languange). SQL adalah suatu bahasa 

permintaan yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program 

pengakses database seperti Oracle, Posgres SQL, SQL server dan lain-lain. Sebuah 

ekspresi SQL terdiri atas 3 klausa, yaitu select, from dan where. 

Untuk menghubungkan dan menjalankan perintah-perintah MySQL dalam 

script PHP dibutuhkan fungsi-fungsi koneksi tersendiri, beberapa diantaranya: 

1. Mysql_connect() 

Fungsi ini digunakan untuk membuka koneksi dengan database MySQL 

server. Dalam fungsi ini dibutuhkan tiga buah argumen yaitu hostname, 

username, dan database user password. Pendeklarasiannya dalam bentuk: 

$connect = mysql_connect($hostname,$username,$password); 



2. Mysql_close() 

Fungsi ini digunakan untuk menutup koneksi dengan MySQL. 

Pendeklarasiannya dalam bentuk: 

mysql_close(); 

3. Mysql_create_db() 

Fungsi ini digunakan untuk membuat sebuah database baru pada server 

MySQL. Pendeklarasiannya dalam bentuk: 

mysql_create_db($database); 

4. Mysql_select_db() 

Fungsi ini digunakan untuk memilih sebuah database sebagai database 

aktif. 

5. Mysql_query() 

Fungsi ini digunakan untuk mengirim perintah SQL ke server SQL untuk 

dideteksi. 

6. Mysql_fetch_array() 

Fungsi ini akan menghasilkan data berupa array dalam bentuk angka dari 

isi tabel MySQL. 

7. Mysql_num_rows() 

Fungsi ini digunakan untuk mengambil jumlah baris sebagai sebuah hasil. 

 

 

 

 



2.10 Peralatan Pendukung (Tools Program). 

Untuk mendesain suatu model sistem informasi maka diperlukan peralatan 

pendukung (tools Program) untuk menggambarkan bentuk sistem secara struktural 

dan aktual dengan suatu pendekatan analisa terstruktur, tools Program juga berguna 

untuk mempermudah dalam pembuatan program aplikasi yang akan dibuat, 

contohnya adalah dalam pembuatan logika dan algoritma program mulai dari input, 

proses dan output yang akan dihasilkan. Adapun tools Program yang akan dijelaskan 

sebagai model sistem yang akan dirancang, yaitu: 

 

2.10.1 Normalisasi 

Menurut Simarmata dan Prayudi (2006:77) ”Normalisasi adalah teknik 

perancangan yang banyak digunakan sebagai pemandu dalam merancang basis data 

relasional”. 

 Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi. Apakah ada 

kesulitan pada saat menambah (insert), menghapus (delete), mengubah (update), 

membaca (retrieve) pada suatu database. Bila ada kesulitan pada pengujian tersebut, 

maka relasi tersebut dipecahkan pada beberapa tabel lagi dengan kata lain 

perancangan belum mendapat database yang optimal. Tujuan dari normalisasi adalah 

untuk mengetahui apakah terjadi anomali atau tidak. Anomali adalah penyimpangan-

penyimpangan atau error atau inkonsistensi data yang terjadi pada saat dilakukan 

proses penyisipan (insert), penghapusan (delete), ataupun perubahan (update). 

Terdapat 3 jenis anomali, yaitu: 



1. Penyimpangan penyisipan (insert)  

Penyimpangan yang terjadi karena tidak ada tempat untuk menyisipkan informasi 

dalam suatu entity. 

2. Penyimpangan penghapusan (delete) 

Penyimpangan yang terjadi karena penghapusan satu record akan menghilangkan 

semua informasi dan himpunan data dalam satu entity.  

3. Penyimpangan perubahan (update) 

Penyimpangan yang terjadi karena dilakukan perubahan terhadap satu nilai 

atribut yang harus dilakukan. 

Pada dasarnya normalisasi adalah proses dua langkah yang meletakkan 

data dalam bentuk tabulasi dengan menghilangkan data yang terduplikasi dari tabel 

rasional. Kolom dari tabel menunjukkan atribut dari file. Atribut tersebut 

menunjukkkan item data atau field. Kumpulan nilaidarifieldatauitem data 

disebuttupleataurecord.Tiap tuple atau record mempunyaisuatukunci yang 

unikdengancaramengidentifikasikanfieldmenjadisebuahkunci yang 

unikdisebutfieldkunci (key field).   

Menurut Marlinda (2004:118) Key adalah sejumlah atribute yang 

mengindentifikasi record/baris dalam sebuah relation secara UNIQUE. Semua 

Non-key Atribute pada sebuah relation, functionally dependent terhadap 

keynya. Setiap relation harus mempunyai key dan vallue dan key tersebut 

harus UNIQUE, yang berarti setiap record/baris disebuah relation harus 

berbeda. 

 

 



Terdapat beberapa jenis key, yaitu : 

1. Candidate Key 

Atribute-atribute yang menjadi determinan yang dapat dijadikan identitas record 

pada sebuah relation bisa terdapat satu atau lebih candidate key. 

2. Primary Key 

Candidate key yang menjadi identitas record, karena dapat mengidentifikasi 

record secara unique. 

3. Alternate Key 

Candidate keyyang tidak dijadikan primary key. 

4. Composite Key 

Key yang terdiri dua atribute atau lebih. Atribute-atribute tersebut bila berdiri 

sendiri tidak menjadi identitas record, tetapi bila dirangkaikan menjadi satu 

kesatuan akan dapat mengidentifikasi. 

5. Foreign Key 

Non-key atribute pada sebuah relation yang juga menjadi key(primary) atribute 

di relation lainnya. Foreign key biasanya digunakan sebagai penghubung antara 

record-record dan kedua relation tersebut. 

Dalam proses normalisasi perlu dikenal definisi dari bentuk-bentuk 

atautahapan-tahapannormalisasi yang ada, yaitu: 

1. Bentuk Tidak Normal (Unnormalizer Form) 



Bentuk tidak normal adalah suatu bentuk dimana semua data dikumpulkan apa 

adanya tanpa mengikuti aturan-aturan tertentu. Bisa jadi data yang dikumpulkan 

akan tidak lengkap dan terjadi duplikasi data. 

2. Bentuk Normal Pertama (1 NF/First Normal Form) 

Bentuk normal pertama adalah suatu bentuk dimana data yang dikumpulkan 

menjadi satu field yang sifatnya tidak akan berulang dan tiap field hanya 

mempunyai satu pengertian. 

3. Bentuk Normal Kedua (2 NF/Second Normal Form) 

Bentuk normal keduaadalahsuatubentuk yang memenuhisyarat-

syaratyaitusudahmemenuhicriteriasebagaibentuk normal pertamadanfield yang 

bukankuncitergantung secarafungsipadakunci primer. 

4. Bentuk Normal Ketiga (3 NF/Third Normal Form) 

Bentuk normal ketiga adalah suatu bentuk yang memenuhi syarat-syarat yaitu 

relasi antar file sudah merupakan bentuk normal kedua dan field yang bukan 

kunci tergantung secara fungsi pada kunci primer. 

5. BCNF (Boyce Codd Normal Form) 

Bentuk boyce codd normal form mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk 

ketiga.Untuk menjadi bentuk boyce codd normal form relasi dalam bentuk 

normal kesatu dan setiap atribut haruslah bergantung fungsi kepada atributk unci 

super atau super key. 

 



2.10.2 StrukturNavigasi. 

Struktur navigasi merupakan struktur atau alur dari suatu program. 

Menentukan struktur navigasi merupakan hal yang sebaiknya dilakukan sebelum 

membuat suatu aplikasi. Ada 4 (empat) macam bentuk dasar dari struktur navigasi 

yang biasa digunakan dalam proses pembuatan aplikasi, yaitu: 

1. Struktur Navigasi Linier. 

Linier (satu alur) merupakan struktur yang hanya mempunyai satu rangkaian 

cerita yang berurut. Struktur ini menampilkan satu demi satu tampilan layar secara 

berurut menurut urutannya. Tampilan yang dapat ditampilkan pada struktur jenis ini 

adalah satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya tidak dapat dua 

halaman sebelumnya atau dua halaman sesudahnya. Pada struktur penjejakan ini 

tidak diperkenankan adanya percabangan. Biasanya struktur ini digunakan untuk 

membuat multimedia presentasi, karena tidak terlalu menuntut keinteraksian tetapi 

hanya memerlukan keindahan dan kemudahan menampilkan data sebagai informasi. 

 

Sumber:  (Prihatna:2005;51) 

GambarII.4 

Struktur Navigasi Linier 

 

 

 



2. Struktur Navigasi Hirarki. 

Struktur Hirarki (bercabang) merupakan suatu struktur yang mengandalkan 

percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Tampilan pada 

menu pertama akan disebut sebagai Master Page (halaman utama kesatu), halaman 

utama ini akan mempunyai halaman percabangan yang dikatakan Slave Page 

(halaman pendukung). Jika salah satu halaman pendukung dipilih atau diaktifkan, 

maka tampilan tersebut akan bernama Master Page (halaman utama kedua), dan 

seterusnya. Pada struktur penjejakan ini tidak diperkenankan adanya tampilan secara 

linier. 

Sumber:  (Prihatna:2005;51) 

 

Gambar II.5 

Struktur Navigasi Hirarki 

 

 

 

 

 

 

 



3. Struktur Navigasi Non Linier. 

Struktur penjejakan Non Linier (tidak berurut) merupakan pengembangan dari 

struktur penjejakan Linier. Pada struktur ini diperkenankan membuat penjejakan 

bercabang. Percabangan yang dibuat pada struktur Non Linier ini berbeda dengan 

percabangan pada struktur Hirarki, karena pada percabangan Non Linier ini walaupun 

terdapat percabangan, tetapi tiap-tiap tampilan mempunyai kedudukan yang sama 

tidak ada Master Page dan Slave Page. 

 

 

 

 

 

Sumber:  (Prihatna:2005;51) 

Gambar II.6 

Struktur Navigasi Non Linier 

 

 

4. Struktur Navigasi Campuran 

Struktur penjejakan composite (campuran) merupakan gabungan dari ketiga 

struktur sebelumnya yaitu Linier, Non Linier dan Hirarki. Struktur penjejakan ini 

juga biasa disebut struktur penjejakan bebas. Jika suatu tampilan membutuhkan 



percabangan, maka dapat dibuat percabangan, dan bila dalam percabangan tersebut 

terdapat suatu tampilan yang sama kedudukannya maka dapat dibuat struktur Linier 

dalam percabangan tersebut. Struktur penjejakan ini banyak digunakan dalam 

pembuatan multimedia sebab struktur ini dapat memberikan keinteraksian yang lebih 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  (Prihatna:2005;51) 

Gambar II.7 

Struktur Navigasi Campuran 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



BAB  III 

PEMBAHASAN 

 

 

3.1. Tinjauan Kasus 

Kesehatan adalah kebutuhan  bagi setiap orang. Kesadaran akan pentingnya 

kesehatan saat ini sudah sangat tinggi. Orang berlomba – lomba untuk hidup sehat 

baik dengan menjalankan olahraga, makan  makanan yang sehat bahkan pemeriksaan 

kesehatan secara rutin. Technology juga sangat mendukung orang untuk lebih 

mengerti tentang kesehatan seperti blog – blog di internet yang berisi mengenai 

artikel kesehatan yang membuat orang lebih memahami mengenai kesehatannya.  

Pada penulisan artikel di blog pembaca tidak bisa tanya jawab mengenai 

kesehatannya, padahal tanya jawab akan membuat pembaca lebih mengerti mengenai 

isi artikel sekaligus berkonsultasi mengenai apa yang mereka alami mengenai 

kesehatannya. Untuk itu maka penulis mencoba merancang website yang berisi 

mengenai informasi mengenai kesehatan sekaligus website yang bisa di jadikan 

tempat untuk bertanya dan akan dijawab oleh ahli nya yaitu dokter.  

 

3.2. Spesifikasi Rancangan Web 

 Spesifikasi rancangan web yang penulis gunakan dalam pembuatan 

perancangan web di tugas akhir ini terdiri dari: 

 

 



1. RancanganMasukan. 

Padasaatanggotamelakukan question ataumelakukan command, anggotaharus 

login 

terlebihdahulu.Apabilapengunjungbelummenjadianggotamakadiwajibkanuntuk

melakukanregistrasi.BerikutiniadalahpenjelasandaribentukdokumenmasukanAn

ggota: 

a. Nama Masukan  : Form RegistrasiAnggota 

Fungsi   : Sebagai Form registrasi untuk menjadi anggota 

Sumber   :Pengunjung 

Tujuan    : Menjadi Anggota 

Jumlah   :  - 

Frekuensi   : Setiap kali pengunjung melakukan registrasi 

Media   : Monitor Komputer 

Bentuk   :  Lampiran A-1 

b. Nama Masukan  : Form RegistrasiDokter 

Fungsi   : Sebagai Form registrasi untuk dokter 

Sumber   : Pengunjung 

Tujuan    : Mendaftarkan Dokter baru 

Jumlah   :  - 

Frekuensi   : Setiap kali ada dokter baru yang ingin menjadi  

      Narasumber 

Media   : Monitor Komputer 

Bentuk   :  Lampiran A-2 



c. Nama Masukan  : Form RegistrasiAdmin 

Fungsi   : Sebagai Form registrasi untuk Admin 

Sumber   : Admin 

Tujuan    : Mendaftarkan Admin Baru 

Jumlah   :  - 

Frekuensi   :  Setiap ada permintaan untuk pembuatan  

       admin baru 

Media   : Monitor Komputer 

Bentuk   :  Lampiran A-3 

d. Nama Masukan  : Form Konsultasi 

Fungsi   : Sebagai Form tanya jawab dari anggota ke  

       Dokter 

Sumber   : Anggota 

Tujuan    : Melakukan tanya jawab(Konsultasi) kesehatan 

Jumlah   :  -  

Frekuensi   : Setiap anggota ingin bertanya kepada dokter 

Media   : Monitor Komputer 

Bentuk   :  Lampiran A-4 

e. Nama Masukan  : Form Input Artikel 

Fungsi   : Form untuk menambahkan data artikel terbaru 

Sumber   : Admin  

Tujuan    : Melakukan Input  data artikel terbaru 

Jumlah   :  -  



Frekuensi   : Setiap admin ingin menambah artikel 

Media   : Monitor Komputer 

Bentuk   :  Lampiran A-5 

f. Nama Masukan  : Form Input Topik 

Fungsi   : Form untuk menambahkan data topik terbaru 

Sumber   : Admin  

Tujuan    : Melakukan Input  data topik terbaru 

Jumlah   :  -  

Frekuensi   : Setiap admin ingin menambah topik terbaru 

Bentuk   :  Lampiran A-6 

 

2. RancanganKeluaran. 

Bentuk Keluaran atau output disini dapat berupa media kertas misalnya 

kertas laporan dan media lunak yang berupa tampilan pad alayar monitor. 

Format bentuk keluaran berupa keterangan seperti pesan anggota. Berikut ini 

adalah penjelasan dari web tersebut : 

a. Nama Keluaran  : List Pertanyaan  

Fungsi   : Form untuk menyetujui atau tidak pertanyaan 

      Yang diberikan anggota 

Sumber   : Admin  

Tujuan    : Untuk mengawasi masuknya pertanyaan yang  

       tidak baik 

Jumlah   :  -  



Frekuensi   : Setiap ada pertanyaan baru dari anggota 

 

Media   : Monitor Komputer 

Bentuk   :  Lampiran B-1 

b. Nama Keluaran  : List Anggota  

Fungsi   : Memantaudatabase anggota 

Sumber   : Anggota 

Tujuan    : Untuk menghapus atau merubah database  

anggota 

Jumlah   :  - 

Frekuensi   : Setiap admin mempunyai keperluan mengenai  

    Database Anggota 

Media   : Monitor Komputer 

Bentuk   :  Lampiran B-2 

c. Nama Keluaran  : List Dokter  

Fungsi   : Memantau database Dokter 

Sumber   : Admin  

Tujuan    : Untuk menghapus atau merubah database 

       dokter  

Jumlah   :  -  

Frekuensi   : Setiap admin mempunyai keperluan mengenai  

    Database Dokter 

Media   : Monitor Komputer 



Bentuk   :  Lampiran B-3 

 

d. Nama Keluaran  : List Admin  

Fungsi   : Memantau database Admin 

Sumber   : Admin  

Tujuan    : Untuk menghapus atau merubah database 

       Admin 

Jumlah   :  -  

Frekuensi   : Setiap admin mempunyai keperluan mengenai  

    Database Admin 

Media   : Monitor Komputer 

Bentuk   :  Lampiran B-4 

e. Nama Keluaran  : List Artikel  

Fungsi   : Memantau database Artikel 

Sumber   : Admin  

Tujuan    : Untuk menghapus atau merubah dataartikel 

Jumlah   :  - 

Frekuensi   : Setiap admin mempunyai keperluan mengenai  

    DatabaseArtikel 

Media   : Monitor Komputer 

Bentuk   :  Lampiran B-5 

f. Nama Keluaran  : List Topik  

Fungsi   : Memantau database Topik 



Sumber   : Admin  

Tujuan    : Untuk menghapus atau merubah dataTopik 

Jumlah   :  - 

Frekuensi   : Setiap admin mempunyai keperluan mengenai  

    DatabaseArtikel 

Media   : Monitor Komputer 

Bentuk   :  Lampiran B-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Normalisasi 

a. Bentuk Tidak Normal (UnnormalizedForm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 

Bentuk Tidak Normal (UnnormalizedForm) 
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b. Bentuk Normal Kesatu(1NF / First Normal Form) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : *Candidate Key 

Gambar III.2 

Bentuk Normal Kesatu(1NF / First Normal Form) 



c. Bentuk Normal Kedua(2NF / Second Normal Form) 

 

 

Gambar III.3 

Bentuk Normal Kedua(2NF / Second Normal Form) 

Keterangan : 

*   : Primary Key 
:   One to One Relationship 

   : One to Many Relationship 



d. Bentuk Normalisasi Ketiga(3NF / Third Normal Form) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.4 

Bentuk Normal Ketiga(3NF / Third Normal Form) 

Keterangan : 

*  : Primary Key 

**  : Foreign Key 
:  One to One Relationship 

  : One to Many Relationship 
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3.2.1.  Spesifikasi File. 

Database adalah sekumpulan data yang saling berkaitan sama-sama lainnya, 

tepusat dan terorganisir sehingga dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk 

berbagai  macam kebutuhan pengolahan data. Program website yang penulis buat  

mempunyai database yang berfungsi untuk menyimpan semua data yang bernama : 

dbwebsite_klinik dengan jumlah tabel sebanyak enam buah antara lain : 

a. Table Anggota 

Nama Database : dbwebsite_klinik 

Nama Table : tbl_anggota. 

Fungsi : Menyimpan data-data paraanggota 

Panjang Record : 525 

Media File : Hard Disk 

Field Key : Id_Anggota 

Software : Mysql 

 

Table III.1 tbl_anggota 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Anggota Varchar 10 Primary Key 

2 Nama_Anggota Varchar 30  

3 Jenis_Kelamin Enum 10 'Laki-

Laki','Perempuan' 

4 Email Varchar 50  



5 UserName Varchar 50  

6 Alamat Varchar 255  

7 No_Tlp Varchar 15  

 

b. Table Answer 

Nama Database : dbwebsite_klinik 

Nama Table : tbl_answer 

Fungsi : Menyimpan data-data Answer (jawaban 

daridokter) 

Panjang Record : 150 

Media File : Hard Disk 

Field Key : Id_Answer 

Software : Mysql 

Table III.2 tbl_answer 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Answer varchar 10 Primary Key 

2 Id_Questions varchar 30 Foreign Key 

3 Id_Dokter varchar 10 Foreign Key 

4 Answer Text 50  

5 Answer_Date Datetime 50  

 

 

 



c. Table Content 

Nama Database : dbwebsite_klinik 

Nama Table : tbl_content. 

Fungsi : Menyimpan data-data ArtikeldanTopik 

Panjang Record : 535 

Media File : Hard Disk 

Field Key : Id_Content 

Software : Mysql 

Table III.3 tbl_content 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Content varchar 10 Primary Key 

2 Content_Title varchar 100  

3 Content Text -  

4 Jenis_Content enum 10 'Artikel','Topik' 

5 Gambar varchar 50  

6 Content_Date varchar 255  

7 Id_User varchar 10  

 

d. Table Dokter 

Nama Database : dbwebsite_klinik 

Nama Table : tbl_dokter. 

Fungsi : Menyimpan data-data dokter 



Panjang Record : 165 

Media File : Hard Disk 

Field Key : Id_Dokter 

Software : Mysql 

 

Table III.4 tbl_dokter 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Dokter Varchar 10 Primary Key 

2 Nama_Dokter Varchar 30  

3 Jenis_Kelamin Enum 10 'Laki-

Laki','Perempuan' 

4 Email Varchar 50  

5 UserName Varchar 50  

6 No_Tlp Varchar 15  

 

e. Table Question 

Nama Database : dbwebsite_klinik 

Nama Table : tbl_questions 

Fungsi : Menyimpan data-data Question  

  (konsultasi) darianggota 

Panjang Record : 123 

Media File : Hard Disk 



Field Key : Id_Questions 

Software : Mysql 

 

Table III.5 tbl_questions 

 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Questions Varchar 10 Primary Key 

2 Id_Anggota Varchar 10 Foreign Key 

3 Title_Questions Varchar 100  

4 Questions text -  

5 Questions_Date datetime -  

6 Status_Approve enum 3 'Yes','No' 

 

f. Table User Login 

Nama Database : dbwebsite_klinik 

Nama Table : tbl_user_login 

Fungsi : Menyimpan data-data username dan 

   password anggota, dokterdan admin 

Panjang Record : 345 

Media File : Hard Disk 

Field Key : Id_User 

Software : Mysql 

 

 



 

Table III.6 tbl_User_Login 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_User varchar 10 Primary Key 

2 UserName varchar 30  

3 Password varchar 255  

4 GrupUser varchar 50  

5 Id_anggota varchar 10 Foreign Key 

6 Id_Dokter Varchar 10 Foreign Key 

7 Id_Admin varchar 10 Foreign Key 

 

g. Table Admin 

Nama Database : dbwebsite_klinik 

Nama Table : tbl_admin 

Fungsi : Menyimpan data-data User Admin 

Panjang Record : 133 

Media File : Hard Disk 

Field Key : Id_Admin 

Software : Mysql 

Table III.6 tbl_admin 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Admin Varchar 10 Primary Key 

2 Nama_Admin Varchar 30  



3 Jenis_Kalamin Enum 10  

4 Email_Admin Varchar 40  

5 No_Tlp Varchar 13  

6 User Varchar 30  

 

3.2.2 Struktur Navigasi. 
 

Dalam pembahasan struktur navigasi dijelaskan cara kerja web agar lebih 

mudah memahaminya. Serta melihat bagaimana prosedur web dijalankan sesuai 

dengan ketentuannya. Adapun penjelasan mengenai struktur navigasi tersebut sebagai 

berikut: 

Beranda

Halaman Beranda

LoginDaftarTopikArtikelPertanyaan

Halaman Pertanyaan Halaman Artikel Halaman Topik Halaman Daftar Halaman Login

 

Gambar III.5 

Struktur Navigasi Halaman Utama Perancangan web 
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Gambar III. 6 

Struktur Navigasi Halaman Admin 

 

3.2.3 SaranaPendukung Program. 

Untuk memperoleh kemampuan yang optimal dalam pengolahan data 

diperlukan aspek dasar yaitu hardware, software, maupun brainware. Ketiga 

pendukung tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat 

dipisahkan, karena suatu sistem komputerisasi tidak akan berjalan tanpa salah satu 

dari ketiga bagian tersebut. 

1. PerangkatKeras. 

Perangkat keras atau hardware adalah serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari 

beberapa perangkat keras komputer diantaranya unit masukan (Input), unit pusat 



pemrosesan, unit keluaran (Output) dan unit simpanluar (Memory) yang 

digunakan untuk membantu proses kerja user. 

Penulis mengusulkan untuk menggunakan perangkat keras atau hardware sesuai 

dengan kemampuan tanpa harus menggunakan tipe tertentu dengan harga yang 

lebih mahal. Namun disarankan menggunakan perangkat keras dengan 

kemampuan yang tepat guna. Spefisikasi sarana pendukung perangkat keras yang 

penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Processor : Pentium IV 

b. RAM : 1.00 GB 

c. Hard Disk : 80 GB 

d. Drive : Dvd-Rw 

e. Mouse : Optical Mouse 

f. Keyboard : 101/102 Keys 

g. Monitor : SVGA 14 inch 

2. PerangkatLunak 

Perangkat lunak atau software adalah serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari 

beberapa perangkatlunak program komputer yang digunakan untuk membantu 

proses kerja user. Pemakaian komputer tidak terlepas dari penggunaan software 

sebagaisaranapendukung program yang sedangdibuat.Untukmenjalankan program 

aplikasiiniklasifikasi software yang diusulkanadalah: 

 

 



a. SistemOperasi Microsoft Windows 7  

b. Paket Program Macromedia Dreamweaver 8 danAppServ 

c. Database Mysql 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  IV 

PENUTUP 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Setelah penulis mengamati, mempelajari, dan akhirnya menyusun Tugas Akhir 

ini yang mengambil tema PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

KESEHATAN BERBASIS WEB, penulis dapat mengambil kesimpulan 

mengenai perancangan sebuah Website,  kesimpulan tersebut antara lain yaitu : 

a. Pembuatan dan penyusunan letak gambar yang baik sangat menduk ung 

tampilan sebuah web. 

b. Penentuan tema sangatlah penting dalam pembuatan suatu web karena 

dengan tema kitadapat menentukan desain suatu web. 

c. Penggunaan software yang tepat juga dapat menghasilkan sebuah Web 

yang baik pula, dalam tugas akhir ini penulis menggunakan Macromedia  

Dreamweaver 8 

d. Hardware atau  perangkat  keras  komputer  juga harus diperhatikan agar 

dapat mempermudah dalam proses pembuatan. 

1.2 Saran – saran. 

Dari  kesimpulan  yang  telah penulis buat berdasarkan proses perancangan 

Web dari awal  hingga akhir,  maka penulis mencoba mengajukan saran–saran agar 

dapat  menghasilkan situs yang jauh lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut : 
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