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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Aplikasi Sistem Infomasi PUSKESMAS 

Talunglipu pada proses Pendaftaran, Pemeriksaan , Pembayaran dan Inventory 

adalah: 

1. Dengan adanya aplikasi SI PUSKESMAS ini user dapat mengelola master 

data, mencetak medical record, melihat stok obat dan mencetak struk 

pembayaran pasien. 

2. Dengan adanya aplikasi SI PUSKESMAS ini staff tidak perlu lagi mencatat 

pasien yang akan berkunjung atau mencatat semua biodata pasien yang 

baru berkunjung , karena proses tersebut dapat dilakukan pada sistem ini 

hanya dengan memilih menu registrasi kemudian mengisi field yang 

tersedia. 

3. Dengan adanya aplikasi ini perawat atau pihak puskesmas tidak perlu 

menyiapkan form untuk mencatat medical reocrd pasien , perawat bisa 

login ke dalam sistem dan menginput medical record pasien. Selain itu 

medical record dapat dicetak untuk keperluan PUSKESMAS dan pasien.  

4. Dengan adanya aplikasi SI PUSKESMAS ini pegawai tidak perlu khawatir 

akan adanya salah penginputan data ke dalam sistem, karena setiap 

melakukan salah input data sistem akan mengeluarkan warning sehingga 

dapat mengurangi terjadinya kesalahan pada saat melakukan penginputan 

data. Dan untuk melihat stok obat pegawai tidak perlu membuang waktu 

untuk mengecek persediaan obat pegawai dapat melihat stok obat pada 

aplikasi sesuai dengan yang di input oleh apoteker, stok obat akan 

berkurang sewaktu – waktu apabila obat tersebut sudah diberikan kepada 

pasien. 

5. Dengan adanya aplikasi ini pegawai tidak perlu membuang waktu untuk 

menghitung persediaan obat pada gudang, pegawai dapat menambah stok 
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obat pada sistem sesuai dengan PO yang dikirim ke supplier apabila obat 

sudah dikirim dan dengan mudah stok obat dapat di input oleh pegawai. 

6. Aplikasi ini dapat mencetak laporan dalam bentuk file PDF sehingga tidak 

perlu berulang kali mengakses database untuk melihat file dengan cepat. 

7. Dengan adanya aplikasi ini apoteker dapat dengan mudah menghitung 

total pembayaran dengan memasukkan  obat sesuai dengan resep dari 

dokter kemudian sistem secara otomatis akan menkan total pembayaran 

tersebut. 

 

 

6.2 Saran 

Penulis berharap aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan 

modul payroll untuk penggajian pegawai, absensi pegawai dan menambahkan modul 

HR(SDM) 
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