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SOFTWARE MANAJEMEN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 

Merupakan salah satu software aplikasi yang di diciptakan oleh tim Developer Mitra Teknologi Sejati 

yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam memanajemen Usaha Kesehatan Sekolah, 

dengan adanya aplikasi ini diharapkan sekolah dapat memonitoring kesehatan siswa. Dalam buku ini 

kami akan memberikan petunjuk mengenai penggunaan aplikasi, dengan buku panduan ini semoga 

memberikan petunjuk agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 

FITUR  APLIKASI 

 Dashboard Information System 

 Manajemen Obat 

 Fitur Periksa Pasien Guru, Pegawai & Siswa 

 Fitur Rujukan Pasien Guru, Pegawai & Siswa 

 Info Rekam medis pasien 

 Referensi Penyakit & Kategori Penyakit 

 Referensi Tempat Rujukan (RS) 

 Statistik Pengunjung, Penyakit & Obat 

 

ALUR KERJA PERIKSA PASIEN 

  

 

 

 

 

 

MODUL APLIKASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH 

PERIKSA PASIEN 

ISI FORM 
PERIKSA 
PASIEN 

SISWA/GURU 

PERIKSA DAN 
DIAGNOSA PENYAKIT 

PASIEN 

ISI KELUHAN 
PASIEN 

SIMPAN 

ISI 
KETERANGAN 

PASIEN  
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MODUL ADMINISTRATOR 

 
Modul ini berfungsi untuk mengelola keseluruhan Aktifitas Usaha Kesehatan Sekolah, dari 

pembuatan referensi penyakit dan kategori, referensi tempat rujukan (RS), manajemen obat, hingga 

isi form periksa pasien, informasi daftar rekap rekam medis, informasi rekap keluhan pasien, stok 

obat dan rekap jumlah obat yang terpakai. 

Fitur dan Fungsi Modul Admin : 

A. Fitur Dashboard berfungsi untuk monitoring aktifitas UKS diantaranya monitoring daftar 
riwayat pasien periksa, pasien sering periksa, dll. 

B. Fitur Data Siswa berfungsi untuk manajemen data siswa. 

C. Fitur Data Pegawai berfungsi untuk manajemen data pegawai.  

D. Fitur Referensi berfungsi untuk membuat referensi penyakit, kategori penyakit, dan tempat 
rujukan(RS). 

E. Fitur Manajemen Obat merupakan fitur yang berfungsi untuk input obat san stoknya. 

F. Fitur Perikas Pasien merupakan fitur yang dimiliki Admin untuk form pengisan siswa/guru 
untuk periksa. 

G. Fitur Rekam Medis merupakan fitur yang berfungsi monitoring Rekap Daftar rekam medis 
pasien. 

H. Fitur Admin Panel berfungsi untuk Setting Informasi Aplikasi , setting profil, dan Manajemen 
Petugas (Operator). 
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A. DASHBOARD 

 

Dashboard Menu menampilkan informasi utama mengenai seluruh aktifitas mengenai jumlah 

petugas, jumlah pasien siswa dan guru, jumlah obat yang digunakan, daftar pasien, dan daftar 

pasien yang sering periksa. 

B. MENU DATA SISWA 

 

Menu data siswa ini berisi tentang informasi daftar data siswa 
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C. MENU DATA GURU&PEGAWAI 

 

Menu data guru & pegawai ini berisi tentang informasi daftar data guru & pegawai 

D. MENU REFERENSI 

 

Menu referensi ini berada di top menu, menu ini berfungsi untuk input berbargai referensi 

diantaranya : 

 Referensi Tempat Rujukan (RS) 

 

Di menu ini admin dapat menginputkan referensi tempat rumah sakit rujukan untuk 

siswa/guru sesuai kebijakan sekolah yang berlaku. 
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Cara input tempat rujukan : 

 Pilih Button  

 Kemudian muncul modal untuk inputkan nama tempat rujukan, dan alamat 

 

 Kemudian Pilih Button Simpan 

 Fungsi Button  untuk edit data RS Rujukan 

 Fungsi Button  untuk hapus data RS Rujukan 

 Referensi Kategori penyakit 

 

Menu ini admin dapat menambahkan referensi kategori penyakit yang biasanya di 

derita oleh kebanyakan pasien. 

Cara input referensi keluhan penyakit : 

 Pilih Button  
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 Kemudian muncul modal tambah penyakit, inputkan nama penyakit, dan kode 

kategorinya 

 

 Setelah itu simpan dengan Pilih Button  

 Fungsi Button  untuk edit data Penyakit 

 Fungsi Button  untuk hapus data Penyakit 

 Referensi Penyakit 

 

Menu ini admin dapat menambahkan referensi keluhan & penyakit yang biasanya di 

derita oleh kebanyakan pasien. 

Cara input referensi keluhan & penyakit : 

 Pilih Button  

 Kemudian muncul modal tambah penyakit, inputkan nama penyakit dan 

kategorinya. 
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 Setelah itu simpan dengan Pilih Button  

 Fungsi Button  untuk edit data Penyakit 

 Fungsi Button  untuk hapus data Penyakit 

 

 

 

E. MENU MANAJEMEN OBAT 

 

Menu manajemen obat, menu ini berada di samping kiri pada menu ini Admin dapat 

melakukan input daftar jensi obat. Langkah –langkah input jenis obat  sebagai berikut : 

 Jenis Obat 

 

Di menu jenis obat ini admin dapat menginputkan jenis obat contoh: Kapsul, Tablet dll. 
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Langkah – langkah input jenis obat sebagai berikut : 

 Pilih Button  

 Kemudian inputkan nama jenis obat 

 

 Setelah diisi simpan dengan pilih button  

 Fungsi Button  untuk edit data Penyakit 

 Fungsi Button  untuk hapus data Penyakit 

 Daftar Obat 

 

Menu Obat disini Admin dapat menambah daftar obat , stok obat, dan obat ini untuk 

penyakit apa saja. Langkah – langkah input daftar obat : 

 Pilih Button  

 Kemudian isikan form, isikan nama obat, satuan, jenis obat, stok, konsumsi, dan obat 

ini untuk penyakit apa saja 
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 Pilih Simpan dengan pilih Button  

 Fungsi Button  untuk edit data obat 

 Fungsi Button  untuk hapus data obat 

F. MENU PERIKSA PASIEN 

 

Menu ini berada di samping kiri, dimenu ini Admin dapat melakukan input periksa pasien  
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Cara Mengisi Form Periksa Pasien : 

 

1. Pilih menu  

2. Kemudian isi form periksa pasien 

    

3. Isi/ketik/tab kartu siswa/guru 

4. Isi kan keluhan pasien 



13 
 

 

5. Kemudian tekan button  

 

Maka pasien siswa akan ber status Belum Ditangani 

6. Jika selesai dan berhasil tersimpan di daftar pemeriksaan pasien pilih button 

 

7. Isikan diagnosa penyakit, obat, jumlah obat dan keterangan jika diperlukan 
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8. Kemudian pilih button Simpan 

 

Maka pasien  akan berubah status menjadi Sudah Ditangani 

 

G. MENU INFO REKAM MEDIS 

 

Menu rekam medis disini berisi informasi rekam medis pasien, dan riwayat pasien periksa 
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 Rekam Medis Pasien 

Disini admin dapat melihat informasi data rekam medis sesuai nama dan 

range tanggal, lebih spesifik / per pasien. 

 

 Fungsi Button berfungsi untuk melihat informasi detail periksa 

pasien Jika di klik akan muncul informasi detail pemeriksaan 

 

 Fungsi Button  untuk menghapus data periksa 

 Fungsi Button   berfungsi untuk mencetak data rekam medis 

ataupun riwayat pasien periksa 
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 Riwayat Pasien Periksa 

Disini admin dapat melihat informasi data riwayat pasien periksa dengan 

keseluruhan / global. 

 

 

 Fungsi Button berfungsi untuk melihat informasi detail periksa pasien  

Jika di klik akan muncul informasi detail pemeriksaan 

 

 Fungsi Button  untuk menghapus data periksa 

 Fungsi Button   berfungsi untuk mencetak data rekam medis ataupun 

riwayat pasien periksa 
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H. MENU KELUHAN DAN OBAT 

 

Menu ini berada di samping kiri, di menu ini berisi tentang informasi rekap keluhan terbanyak 

yang diderita oleh pasien, rekap obat yang sudah digunakan dan informasi stok obat.  

 

I. MENU ADMIN PANEL 

 

Menu ini berada di Top menu, menu ini berisi setting profil, setting aplikasi dan manajemen 

user. 

 Setting Profil 

Menu ini berisi setting user login  
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 Setting Aplikasi 

Menu ini berisi setting nama aplikasi, upload logo aplikasi dan setting support 

nofikasi  

 

 Manajemen User 

Di menu ini admin dapat menambahkan user operator (Petugas) 

 

 Untuk tambah Petugas pilih button  
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 Jika telah diisi, simpan dengan pilih Button  

 Fungsi Button  untuk edit data user 

 Fungsi Button  untuk hapus data user 

 

J. LOGOUT 

Fitur ini digunakan untuk keluar dari Aplikasi Manajemen Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).  

 

. 
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MODUL APLIKASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH 

PETUGAS (OPERATOR) 

 
Modul ini berfungsi untuk membantu Admin dalam mengelola Aktifitas Usaha Kesehatan Sekolah, 

hak dalam modul ini dibatasi, dan hanya dapat mengakses menu berikut. 

Fitur dan Fungsi Modul Petugas (Operator) : 

A. Fitur Dashboard berfungsi untuk monitoring aktifitas UKS diantaranya monitoring daftar 
pasien periksa dll. 

B. Fitur Data Siswa berfungsi untuk manajemen informasi data siswa. 

C. Fitur Data Pegawai berfungsi untuk manajemen informasi data pegawai.  

D. Fitur Perikas Pasien merupakan fitur yang dimiliki Admin untuk form pengisan siswa/guru 
untuk periksa. 

E. Fitur Rekam Medis merupakan fitur yang berfungsi monitoring dan informasi Rekap Daftar 
rekam medis pasien. 

F. Fitur Keluhan dan Obat merupakan fitur yang berfungsi monitoring Rekap keluhan pasien 
Stok Obat dan Rekap Jumlah pakai obat. 
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A. DASHBOARD 

 

Dashboard Menu menampilkan informasi utama mengenai seluruh aktifitas mengenai jumlah 

petugas, jumlah pasien siswa dan guru, jumlah obat yang digunakan, daftar pasien, dan daftar 

pasien yang sering periksa. 

B. MENU DATA SISWA 

 

Menu data siswa ini berisi tentang informasi daftar data siswa 
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C. MENU DATA GURU&PEGAWAI 

 

Menu data guru & pegawai ini berisi tentang informasi daftar data guru & pegawai 

D. MENU PERIKSA PASIEN 

 

Menu ini berada di samping kiri, dimenu ini Operator dapat melakukan input periksa pasien  

Cara Mengisi Form Periksa Pasien : 
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1. Pilih menu  

2. Kemudian isi form periksa pasien 

  

3. Isi/ketik/tab kartu siswa/guru 

4. Isi kan keluhan pasien 

 

5. Kemudian tekan button  



24 
 

 

Maka pasien siswa akan ber status Belum Ditangani 

6. Jika selesai dan berhasil tersimpan di daftar pemeriksaan pasien pilih button 

 

7. Isikan diagnosa penyakit, obat, jumlah obat dan keterangan jika diperlukan 

 

8. Kemudian pilih button Simpan 
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Maka pasien  akan berubah status menjadi Sudah Ditangani 

 

E. MENU REKAM MEDIS 

 

Menu rekam medis disini berisi informasi daftar pasien periksa, disin operator dapat melihat 

infromasi data rekam medis sesuai range tanggal yang dipilih 

 

 Fungsi Button berfungsi untuk melihat informasi detail periksa pasien  

Jika di klik akan muncul informasi detail pemeriksaan 
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 Fungsi Button  untuk menghapus data periksa 

F. MENU KELUHAN DAN OBAT 

 

Menu ini berada di samping kiri, di menu ini berisi tentang informasi rekap keluhan terbanyak 

yang diderita oleh pasien, rekap obat yang sudah digunakan dan informasi stok obat.  

 

G. LOGOUT 

Fitur ini digunakan untuk keluar dari Aplikasi Manajemen Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).  


