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ABSTRAK 

 

Klinik Cahaya Sehat Medika adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat umum. Semua jenis pelayanan yang disediakan di klinik ini dalam melakukan pencatatan, 

penyusunan, dan pengelolaan data -  data menyangkut pasien, baik yang datang untuk berkonsultasi maupun 

yang datang untuk berobat, yaitu dengan pencatatan menggunakan buku dan tulisan tangan. Hal ini dapat  

menimbulkan permasalahan seperti pemborosan waktu, kesalahan dalam menginputkan data, penumpukan 

data yang banyak,  pengontrolan yang sulit terhadap data kesehatan pasien sehingga dapat mengakibatkan 

human error dan tidak dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat. Sistem informasi berbasis web 

yang dibangun menggunkan bahasa pemrograman PHP dan memiliki basis data server MySQL yang  dapat 

menjadi alternatif untuk meminimalkan permasalahan tersebut. Sehingga, dapat menghasilkan sistem 

informasi pengelolaan data pasien yang dapat bermanfaat pada proses pengelolaan data pada klinik. 

 

Kata Kunci :  Sistem informasi, layanan medis, data pasien. 
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ABSTRAK 

 

Klinik Cahaya Sehat Medika adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

umum. Semua jenis layanan yang disediakan di dalamnya dalam melakukan pencatatan, penyusunan, dan 

pengelolaan data - data pasien, baik yang datang untuk digunakan maupun yang berobat, yaitu dengan 

pencatatan menggunakan buku dan tulisan tangan. Hal ini dapat memberikan beban seperti pemborosan waktu, 

kesalahan dalam menginputkan data, penumpukan data yang banyak, pengontrolan yang sulit terhadap data 

kesehatan pasien dapat menghasilkan kesalahan manusia dan tidak dapat memberikan informasi yang jelas dan 

akurat. Sistem informasi berbasis web yang dibangun menggunkan bahasa PHP dan memiliki basis data server 

MySQL yang dapat menjadi alternatif untuk dilokasi tersebut. Sehingga, dapat menghasilkan sistem informasi 

manajemen data pasien yang dapat digunakan pada proses pengelolaan data pada klinik. 
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