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Abstrak - Pada saat ini setiap perusahaan mengingingkan dalam penyampaiaan informasi dapat dengan cepat
dan tepat guna memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan. Salah satunya adalah pada proses sistem
restitusi. Restitusi menurut Yakes-Telkom adalah pemberian atau penggantian biaya berobat atas balas jasa
karyawan tetap yang bekerja di PT.Telkom. Permasalahan yang sering timbul dalam Restitusi sejalan dengan
proses biaya penggantian pengobatan yang masih menggunakan cara manual. Penerapan teknologi komputer
seolah menjadi solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap sistem
yang masih bersifat manual, serta tercapai suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam menunjang aktivitas
yang terjadi pada perusahaan tersebut. Di harapkan dengan sistem informasi restitusi pengobatan karyawan dan
pensiun pada Yakes-Telkom Jakarta dapat menunjang kegiatan serta meningkatkan kinerja dalam proses
pengolahan restitusi. Setelah itu dilakukan uji coba sistem informasi restitusi pengobatan kepada karyawankaryawan dan di dapat bahwa 73% sistem tersebut dapat membantu dalam mempercepat mereka dalam
pelaksanaan kegiatan.
Kata Kunci: Perancangan sistem informasi, sistem restitusi pengobatan
Abstract - At this time every company wants in the delivery of information can be quickly and precisely in order
to provide optimal for the company. One of them is in the process of restitution system. Restitution, according to
Yakes-Telkom, is a provider or delivery fee for employees at PT Telkom. Problems that often arise in Restitution
with the cost of the replacement process that still uses the manual method. The application of computer
technology is the best solution in solving problems that occur on every system that is still manual, as well as
improving activities that are effective and efficient in supporting activities that occur at the company. It is
recognized that the care and retirement restitution information system at Yakes-Telkom Jakarta can support
activities and improve performance in the process of restitution processing. After the trial, the maintenance
restitution information system for employees and can 73% of the system can assist in accelerating their
implementation of activities.
Keywords: Information system design, treatment restitution system

PENDAHULUAN
Teknologi saat ini menuntut kecepatan dan
ketepatan dalam mengolah data serta informasi yang
cepat dan akurat, maka penggunaan sistem komputer
akan membantu meningkatkan pelaksanaan kegiatan
pekerjaan, terutama dalam pengolahan data yang
akan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat,
tanpa menyita banyak waktu, tenaga dan biaya.
Saat ini banyak perusahaan yang telah menyediakan
berbagai fasilitas yang dapat meningkatkan kinerja
para karyawan. Yang mana setiap perusahaan selalu
http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jtk

memberikan layanan terbaik bagi kesejahteraan
karyawan, salah satunya adalah jaminan kesehatan.
(Supriyatna, 2016:2) menyatakan bahwa “Salah satu
cara meningkatkan status kesehatan adalah
meningkatkan pelayanan kesehatan”. Kesehatan
merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh
setiap manusia, tanpa adanya kesehatan manusia
tidak dapat beraktivitas dan menyelesaikan
pekerjaan dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan
tingkat produktivitas menurun.
Yakes-Telkom adalah sebuah yayasan kesehatan
yang didirikan oleh PT.Telkom untuk para karyawan
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dan pensiunan serta keluargannya. Yakes-Telkom
sendiri menggunakan Managed Care, yaitu jenis
asuransi kesehatan yang mengatur penyediaan dan
pembiayaan perawatan kesehatan yang bergantung
pada kendali mutu berupa pelayanan yang efisien
serta memberi kepuasan pada pasien dan kendali
biaya berupa keterkaitan dengan penghematan biaya
pengeluaran pasien sendiri. Dengan Menggunakan
sistem Managed Care, Yakes-Telkom termasuk
pelayanan yang komprehensif karena mengandung
unsur preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif
yang membantu pelayanan keseahatan untuk para
karyawan dan pensiun Telkom. Salah satunya adalah
restitusi. Dimana sebuah fasilitas pemberian atau
penggantian biaya berobat baik karyawan aktif
maupun pensiunan, yang prosesnya melalui unit
kerja masing-masing area.

sistem informasi yang dibuat. Use case
mendepskripsikan sebuah interaksi antara satu atau
lebih actor dengan sistem informasi yang akan
dibuat. Untuk merancang database digunakan model
Entity Relation Diagram (ERD).
(Puspitasari, 2016) Entity Relationship Diagram
(ERD) adalah suatu rancangan atau bentuk
hubungan suatu kegiatan di dalam sistem yang
berkaitan langsung dan mempunyai fungsi di dalam
proses tersebut. ERD adalah suatu pemodelan dari
basis data relasional yang didasarkan atas persepsi di
dalam dunia nyata, dunia ini senantiasa terdiri dari
sekumpulan objek yang saling berhubungan antara
satu dengan yang lainnya. Suatu objek disebut entity
dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship.

Pada Yakes-Telkom Jakarta bagian yang bergerak
menangani restitusi pengobatan adalah ADM
Support yang berada di Tempat Pelayanan
Kesehatan Khusus (TPKK) di Percetakan Negara.
Dimana dalam proses penginputan data belum
menggunakan
aplikasi
khusus
sehingga
mengakibatkan keterlambatan pengiriman data, hal
ini menjadi hambatan bagi karyawan dan pensiunan
dalam mengetahui informasi mengenai restitusi yang
diajukan. Oleh karena itu, penulis akan merancang
sistem informasi berbasis web yang dapat
mempermudah kerja ADM Support dalam
menginput data.

Metode yang digunakan pada pengembangan
perangkat lunak ini menggunakan metode waterfall.
Model ini lebih dikenal dengan model linear
sequential, yang merupakan model klasik bersifat
sistematis, yang digunakan sebagai acuan dalam
mengembangkan suatu proyek yang inovatif dan
kompleks. Menurut (Rosa & Shalahudin, 2016),
Metode yang digunakan pada pengembangan
perangkat lunak ini menggunakan model waterfall
yang terbagi dalam lima tahapan, yaitu :
1. Analisa kebutuhan perangkat lunak
Analisa ini bertujuan untuk mengumpulkan
data-data yang berkaitan dengan sistem
penjualan dan pembelian. Analisa kebutuhan
terdiri dari analisa kebutuhan fungsional
(fungsi sistem) dan analisa kebutuhan nonfungsional (pengguna sistem dan alat yang
diperlukan dalam perancangan sistem).
Tujuan dari analisa ini untuk mendapatkan
informasi dasar seputar sistem yang
diterapkan dan digunakan sebagai dasar
dalam perancangan sistem.
2. Desain
Setelah mendapatkan data-data dari analisa,
maka masuk pada tahap desain. Penulis
merancang sistem yang terdiri dari rancangan
basis data, rancangan Hierarchy Input
Process Output (HIPO) dan pemodelan
antara muka.
3. Pembuatan Kode Program
Hasil dari tahap ini adalah program komputer
sesuai dengan desain yang telah dibuat pada
tahap desain yang ditranslasikan kedalam
program perangkat lunak.
4. Pengujian
Untuk meminimalisir kesalahan (error) dan
keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang
diinginkan. Maka pengujian difokuskan pada
perangkat lunak secara segi logik dan
fungsioanal memastikan bahwa semua bagian
sudah diuji.
5. Pendukung (support) atau pemeliharaan
(maintenance)

(Hendini 2016:108): Website atau situs dapat
diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang
berasal dari file-file berisi bahasa pemrograman
yang saling berhubungan digunakan untuk
menampilkan informasi, gambar bergerak dan tidak
bergerak, suara dan atau gabungan dari semuanya itu
baik yang bersifat statis maupun dinamis.
(Anggraeni & Irvani, 2017) Sistem informasi adalah
suatu sistem dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi
harian yang mendukung fungsi operasi organisasi
yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi
dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan
kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang
diperlukan untuk pengambilan keputusan.
Sistem Informasi restitusi pada Yakes-Telkom
berbasis web yang tujuannya meningkatkan kinerja
proses pengelolaan restitusi.
Sistem yang dirancang menggunakan activity
diagram dan use case. (Rosa & Shalahudin, 2016),
“Diagram aktivitas atau
activity diagram
menggambarkan workflow (aliran kerja) atau
aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau
menu yang ada pada perangkat lunak”. Activity
diagram menggambarkan aktivitas sistem bukan apa
yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat
dilakukan oleh sistem.
(Rosa & Shalahudin, 2016), Use case diagram
merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior)
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Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat
mengulangi proses pengembangan mulai dari
analisis
spesifikasi
untuk
perubahan
perangkat lunak yang sudah ada, tetapi tidak
untuk membuat perangkat lunak yang baru.
Agar tidak mengalami perubahan ketika
sudah dikirimkan ke user karena adanya
kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi
saat pengujian atau perangkap lunak harus
beradaptasi dengan lingkungan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem informasi restitusi pengobatan karyawan dan
pension pada Yakes-Telkom Jakarta yang di lakukan
masih secara sederhana dan sering terjadi kendala.
1.

Adapun permasalahan yang menjadi penghambat
jalannya kegiatan, keberhasilan dan tujuan yang
diterapkan perusahaan. Permasalahan sistem restitusi
pengobatan pada Yakes-Telkom Jakarta adalah
sebagai berikut :
a. Dalam proses penginputan data karyawan dan
pensiunan yang mengajukan restitusi belum
menggunakan aplikasi khusus sehingga
memerlukan waktu dalam penginputan data.
b. Sering terjadi kesalahan dalam pencarian
berkas-berkas data karyawan dan pensiunan
sehingga membutuhkan waktu yang lama, oleh
karena itu membutuhkan database agar
pencarian berkas-berkas mudah ditemukan dan
tersimpan rapi.

Perancangan Use Case Diagram
uc Use Case Diagram Administrator
Si stem Resti tusi

M elakukan
login

«i ncl ude»

M emasukkan
username dan
passw ord

M engelola user
«extend»

«extend»
M engakses
menu master
«extend»

M engelola akun
perkiraan

M engelola data
karyaw an/pensiun

«extend»
M engelola biaya
restitusi

Administrator

«extend»

M engganti
passw ord

M engakses
menu bantuan
«extend»

Backup data

M elakukan
logout

Gambar 1. Use Case Diagram Administrator Sistem Restitusi
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uc Use Case Diagram Petugas Restitusi
Si stem Resti tusi

M elakukan
login

M emasukkan
username dan
passw ord

«i ncl ude»

«extend»

M elihat data
karyaw an/pensiun

M engakses
menu master
«extend»

M engakses
menu transaksi

M elihat biaya
restitusi

M engelola
pengaj uan
restitusi

«extend»

Petugas Restitusi
«extend»

M engganti
passw ord

«extend»

Backup data

M engakses
menu bantuan

M elakukan
logout

Gambar 2. Use Case Diagram Petugas Restitusi Sistem Restitusi
uc Use Case Diagram Koordinator TPKK
Si stem Resti tusi

M elakukan
login

M engakses
menu transaksi

«i ncl ude»

«extend»

«extend»

Koordinator TPKK

M emasukkan
username dan
passw ord

M engelola rekap
pengaj uan
restitusi

M engganti
passw ord

M engakses
menu bantuan
«extend»

Backup data

M elakukan
logout

Gambar 3. Use Case Diagram Koordinator TPKK Sistem Restitusi
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2.

Activity Diagram

act Activ ity Diagram Biaya Restitusi
Administrator

Sistem Restitusi

Mengakses
menu utama

Menampilkan
menu master

Memilih menu
master

Memilih form
biaya restitusi
Menampilkan
form biaya
restitusi

T ambah

Cari

Memilih tombol
tambah

Memilih tombol
cari

Memilih NIK karyaw an
dan memasukkan kode
restitusi, j umlah biaya,
j enis pengobatan dan
band

Memasukkan
kode restitusi

Simpan

Memilih
tombol simpan

Batal

Memilih
tombol batal

Edit

Memilih
tombol edit

Menampilkan
biaya restitusi

Hapus

Memilih
tombol hapus

Data biaya restitusi
terhapus

Data biaya
restitusi terupdate

Pengisian biaya
restitusi
dibatalkan
Pengisian biaya
restitusi
tersimpan

Gambar 4. Activity Diagram Administrator Mengelola Biaya Restitusi
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act Activ ity Diagram Pengaj uan Restitusi
Petugas Restitusi

Sistem Restitusi

Mengakses
menu utama

Menampilkan
menu transaksi

Memilih menu
transaksi

Memilih form
pengaj uan
restitusi
Menampilkan
form pengaj uan
restitusi

Cari

Tambah

Memilih tombol
cari

Memilih tombol
tambah

Memasukkan
kode pengaj uan
restitusi

Memasukkan
NIK karyaw an

Menampilkan form
detail pengaj uan
restitusi

Memasukkan tanggal
pengaj uan, j enis
pengobatan, j umlah
biaya pengaj uan, j umlah
biaya disetuj ui dan
gambar kw itansi

Edit

Memilih
tombol edit

Hapus

Memilih
tombol hapus

Batal

Memilih
tombol batal

Simpan

Memilih
tombol simpan

Pengisian
pengaj uan
restitusi tersimpan
Pengisian
pengaj uan restitusi
dibatalkan
Data pengaj uan
restitusi terhapus
Data pengaj uan
restitusi terupdate

Gambar 5. Activity Diagram Petugas Restitusi Mengelola Pengajuan Restitusi
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act Activ ity Diagram Pengaj uan Restitusi
Petugas Restitusi

Sistem Restitusi

Mengakses
menu utama

Menampilkan
menu transaksi

Memilih menu
transaksi

Memilih form
pengaj uan
restitusi
Menampilkan
form pengaj uan
restitusi

Cari

Tambah

Memilih tombol
cari

Memilih tombol
tambah

Memasukkan
kode pengaj uan
restitusi

Memasukkan
NIK karyaw an

Menampilkan form
detail pengaj uan
restitusi

Memasukkan tanggal
pengaj uan, j enis
pengobatan, j umlah
biaya pengaj uan, j umlah
biaya disetuj ui dan
gambar kw itansi

Edit

Memilih
tombol edit

Hapus

Memilih
tombol hapus

Batal

Memilih
tombol batal

Simpan

Memilih
tombol simpan

Pengisian
pengaj uan
restitusi tersimpan
Pengisian
pengaj uan restitusi
dibatalkan
Data pengaj uan
restitusi terhapus
Data pengaj uan
restitusi terupdate

Gambar 6. Activity Diagram Petugas Restitusi Mengelola Pengajuan Restitusi
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3.

Entity Relationship Diagram (ERD)

erd ERD Sistem Restitusi

alamat_karyawan

tgl_lahir

nama_karyawan

kode_restitusi

nik

no_telp

jenis_pengobatan

kode_pengobatan

id_keluarga

jml_biaya

nik
1

1

karyawan

biaya_restitusi

Mengisi

nama_bank

Memiliki

detail_biaya_restitusi

1
1

1

cabang_bank

band

no_rekening

jenis_kelamin

jml_kwitansi

Memiliki

password

Membuat

Mengisi

status_karyawan

kode_restitusi

1

1

1
nik

kwitansi

alamat_keluarga

pengajuan_restitusi

keluarga
nama_keluarga

kode_restitusi

kode_pengajuan

tgl_pengajuan

no_telp_keluarga

1
jml_pengajuan

status_keluarga
jenis_kel_keluarga
Melakukan
id_keluarga

tgl_lahir_keluarga

no_jurnal

1
ket_persetujuan
1

1
jurnal

ref

pembayaran_restitusi

Membuat

kode_pembayaran
1
tgl_akun

kode_pengajuan
kode_pembayaran

Memiliki

jml_pembayaran

Memiliki

nama_akun

*
detail_jurnal

akun_perkiraan

no_akun

kredit

no_akun
debet

4.

Rancangan Tampilan

Gambar 8. Tampilan Form Halaman Login
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nama_akun

ref

Gambar 9. Tampilan Menu Utama Administrator
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Gambar 10. Form Data Karyawan

Gambar 14. Form Pembayaran Restitusi

Gambar 11. Form Biaya Restitusi

Gambar 15. Form Tambah Pembayaran Restitusi
KESIMPULAN

Gambar 12. Melihat Biaya Restitusi

Dalam pengusulan solusi dengan menggunakan
sistem yang terkomputerisasi, maka penulis telah
mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut (1).
Pada awalnya dalam proses restitusi pada YakesTelkom Jakarta belum menggunakan aplikasi
khusus, namun penulis membuat sistem baru yang
terkomputerisasi untuk mempercepat proses
penginputan data dan pembuatan laporan. (2) Sering
terjadi kesalahan dalam pencarian berkas-berkas
data karyawan/pensiun sehingga membutuhkan
waktu yang lama, oleh sebab itu membutuhkan
database agar pencarian berkas-berkas mudah
ditemukan dan tersimpan dengan rapi. (3)
)Membangun sistem informasi restitusi yang
memfasilitasi pembuatan data master, data transaksi,
mencetak laporan dan membuat menu bantuan
sehingga mengurangi masalah human error. (4) Uji
coba sistem informasi restitusi pengobatan yang
dilakukan kepada karyawan-karyawan dan di dapat
bahwa 73% sistem tersebut dapat membantu dalam
mempercepat mereka dalam pelaksanaan kegiatan.

Gambar 13. Tambah Pengajuan RetsitusI
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