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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan 

yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Palembang serta 

pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1. Aplikasi Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah 

Sakit Khusus Paru-paru Palembang ini menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dengan menggunakan database MySQL merupakan suatu sistem yang 

dibuat untuk melakukan proses pengolahan dan penyimpanan data pasien yang 

terdiri dari form beranda, form pemessanan poli, form bukti pemesanan poli, 

form login, form beranda rekam medis, form daftar pasien poli, form detail 

pemesanan poli, form pasien rawat inap(kamar), form detail pemesanan kamar 

pasien, form data ruangan, form data poli, form data nama dokter, form user, 

form beranda dokter, form data pasien poli, form input diagnosa, form pasien 

rawat inap(kamar), form detail pemesanan poli. 

2. Dengan adanya aplikasi ini maka proses pengolahan pasien rawat jalan dan 

rawat inap langsung terhubung melalui rekam medis dan dokter. 

3. Aplikasi Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah 

Sakit Khusus Paru-paru Palembang terdapat admin dokter dan rekam medis. 

Rekam medis mengelola seluruh data pasien dan dapat mengedit nya 

sedangkan dokter menginput diagnosa, kontrol dan resep obat pasien. Dan data 

yang diolah tersimpan pada tabel yang telah dibuat. 
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5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan 

saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk Rumah 

Sakit Khusus Paru-paru Palembang yaitu sebagai berikut : 

1. Diharapkan sebelum aplikasi ini diterapkan terlebih dahulu diadakan 

pelatihan penggunaan aplikasi agar pegawai dapat mengerti cara 

menggunakan aplikasi pengolahan data pasien tersebut. 

2. Dikarenakan aplikasi yang belum sempurna, penulis menyarankan Rumah 

Sakit Khusus Paru-paru Palembang untuk melakukan penyesuaian yang 

dibutuhkan seperti penambahan form dan untuk melakukan maintenance 

pada database jika ada data yang ingin ditambahkan. 

3. Untuk menjaga keamanan data-data pada aplikasi ini, disarankan kepada 

pihak instansi untuk selalu melakukan backup data pada tempat 

penyimpanan lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

 


