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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan dan

menyelesaikan  kegiatan  Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  (PKPM)  di

Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur serta dapat menyelesaikan laporan ini

tepat  pada  waktunya  yang  berjudul  “RANCANG  BANGUN  DATABASE

REKAM  MEDIS  PUSKESMAS  DESA  SUBIK  SERTA  MEMBANTU

PEMULIHAN KEGIATAN UMKM DI MASA COVID 19”. Dalam penyusunan

laporan ini terdapat hambatan juga pengalaman, akan tetapi dengan bantuan dari berbagai

pihak sehingga kendala tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima

kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  dalam

penyusunan laporan  ini,  semoga  atas  segala  bantuan  yang telah  di  berikan  mendapat

balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang

telah  membantu  dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan  Kegiatan  Praktek

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) diantaranya :

1. Tuhan yang Maha Esa yang telah member kelancaran dan kemudahan di

setiap kegiatan.

2. Bapak beserta Keluarga Besar yang telah memberikan semangat do’a  dan

dukungan motivasi kepada saya.

3. Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc selaku Rektor IIB Darmajaya.
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4. Bapak Harianto Wibowo, S.Kom.,M.T selaku Dosen Pembimbing Lapanga

(DPL) yang telah membimbing, serta saran-saran selama kegiatan hingga

penyusunan laporan PKPM

5. Bapak  Yuni  Arkhiansyah,  S.Kom.,  M.Kom  selaku  ketua  jurusan  Teknik

Informatika IIB Darmajaya.

6. Bapak Wiherson selaku Kepala Kelurahan Subik Kecamatan Abung Tengah

beserta  jajarannya  yang  telah  memberikan  izin  dan  mendampingi  saya

dalam melaksanakan kegiatan PKPM.

7. Ibuk Muji yang telah mengizinkan serta mengajarkan saya seputar usahanya

yakni minuman herbal dari proses awal hingga pemasaran produknya.

Dalam penyusunan laporan ini,  penulis  menyadari  bahwa masih banyak

kekurangan dari  segi  penyusunan serta  cara penulisan laporan  ini,  Kritik  dan

Saran  yang  konstruktif  sangat  diharapkan  bagi  penulis  demi  kesempurnaan

laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca

dan juga bagi penyusun pada khususnya.

Subik, 28 Agustus2020

Doni Chairul Arifin
Npm.1711010063
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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang PKPM

Ketahanan  Nasional  merupakan  salah  satu  faktor  dalam  kehidupan

Nasional  yang  mana  mampu  dalam  menghadapi  dan  mengatasi  segala

problema  atau  gangguan  baik  yang  datang  dari  dalam  maupun  dari  luar,

secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dalam  masa  pandemi  saat  ini

Ketahanan  Nasional  sangat  lah  diuji  khususnya  di  bidang  ekonomi  dan

kesehatan.  Ketahanan  ekonomi  merupakan  faktor  pendukung  ketahanan

Nasional dimana sektor ekonomi selalu menjadi salah satu fokus pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masa pandemi saat ini

Usaha Kecil  Menengah (UKM) tidak  dapat  dilepaskan dari  terdampaknya

pandemi covid-19. Usaha Kecil Menengah (UKM) haruslah dapat bertahan di

masa pandemi saat ini yang mana dituntun harus mempunyai inovasi lebih

untuk meningkatkan daya jual ke masyarakat dengan tetap terus mematuhi

protokol kesehatan.

Berdasarkan uraian di  atas,  Institut  Bisnis dan Informatika Darmajaya

menerapkan  program  PKPM  COVID-19  (Praktek  Kuliah  Pengabdian

Masyarakat).  PKPM  merupakan  kegiatan  mahasiswa  sebagai  syarat  mata

kuliah  sekaligus  sarana  pengembangan  ide  kreatif  dalam  pemanfaatan

teknologi  informasi  guna  meningkatkan  ketahanan  masyarakat.  Tujuan

diadakannya  PKPM  IIB  Darmajaya  adalah  untuk  mengembangkan  jiwa

kreatif,  menerapkan  teknologi  informasi  bagi  UKM  tersebut,  sekaligus

membantu  pemerintah  dalam mensosialisasikan tentang pencegahan covid-
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19,  untuk  penelitian  mahasiswa  dan  dosen  dan  untuk  menjalin  kerjasama

yang  berkelanjutan  antara  IIB  Darmajaya  dengan  pemerintahan  daerah  di

provinsi Lampung.

Desa  subik  merupakan  salah  satu  wilayah  PKPM IIB  DARMAJAYA

yang  saat  ini  saya  singgahi.  Letak  desa  ini  berada  di  Provinsi  Lampung,

Kotabumi, Kecamatan abung tengah. Yang lebih menarik lagi, di kelurahan

ini ada salah satu UMKM terkait pembuatan minuman herbal jahe, kunyit,

kencur dan temulawak.

Puskesmas yang berada di desa Subik, Kecamatan Abung Tengah,

Kabupaten Lampung Utara semua sistemnya dijalankan secara manual. Meski

ada  beberapa  komputer  tetapi  penggunaannya  masih  belum  efektif.  Hal

tersebut  dapat  dilihat  adanya  beberapa  bagian  sistem yang  mengharuskan

pasien  antri  menunggu  dipanggil  asisten  dokter  untuk  melakukan

pemeriksaan di poli.  Antrian pasien ini dikarenakan lamanya petugas loket

melayani pasien dan harus membutuhkan 10 menit untuk memasukan data

pasien  yang  baru  pertama  kali  berkunjung  secara  manual  dengan

menggunakan buku family folder sehingga pasien yang lain harus menunggu

dengan 20 menit berikutnya untuk pasien yang berada di antren ketiga dan

seterusnya.  Karena lamanya pelayanan bagian loket menimbulkan komplin

pasien yang kondisi pasien lagi sakit.

Penyimpanan berkas rekam medis saat ini masih manual, bagian

Loket masih mencari buku family folder yang disimpan berdasarkan desa

tempat  tiggal  pasien,  dan  di  setiap  desa  tempat  tinggan  pasien  terdapat

sebanyak kurang lebih 50 keluarga menjadikan pencarian data yang lama.
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Dan  sering  terjadi  di  bagian  loket  banyak  buku  family  folder  yang  di

tempatkan buka pada tempatnya sehingga jika di cari  banyak buku yang

terselip  di  desa lain dan masalah ini  paling fatal  memerlukan sekitar  15

menit untuk mecari jika sampai tidak di temukan maka menggunakan buku

family folder baru. Dengan adanya penyimpanan berkas Rekam Medis yang

terkomputerisasi  menjadi  mudah  dan  cepat  diolah  untuk  memudahkan

bagian Loket dalam pengolahan data rekam medis menjadi informasi dalam

bentuk laporan-laporan maupun statistik perkembangan pelayanan

kesehatan maupun statistik penyakit.Dikarenakan adanya pandemi Covid-19

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sejak 1 tahun ini dapat dikelola.

Namun ditengah adanya potensi tersebut, terdapat usaha produksi minuman

herbal dengan proses yang masih manual dan sederhana. Usaha ini sudah

cukup banyak diminati  oleh masyarakat  Kelurahan subik karena terdapat

banyak  manfaat  bagi  pengkonsumsi.  Saya  mencoba  memberikan  inovasi

kepada pemilik usaha minuman herbal agar lebih diminati oleh masyarakat

yaitu  dengan pembuatan logo produk yang ada di UMKM dan pembuatan

akun bisnis di media sosial seperti facebook dan instagram.

Berdasarkan latar  belakang di  atas  kami  mengangkat  permasalahan

pada  “UMKM  DAN  PUSKESMAS”  yang  terdapat  di  desa  subik  yaitu

dengan mengangkat judul “RANCANG BANGUN DATABASE REKAM

MEDIS  PUSKESMAS  DESA  SUBIK  SERTA  MEMBANTU

PEMULIHAN KEGIATAN UMKM DI MASA COVID 19”.
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1.2  Rumusan Masalah

A. Bagaimana  merancang  dan  membangun  aplikasi  rekam  medis

berbasis web pada Puskesmas desa subik

B. Bagaimana  cara  meningkatkan  penjualan  produk di  masa  pandemi

covid-19?

1.3  Tujuan Dan Manfaat

1.3.1    Tujuan  dari  pembuatan  sistem  ini  adalah  menghasilkan  aplikasi

rekam  medis  yang  dapat  membantu  pencatatan  riwayat  pasien,

sampai  dengan  proses  pelaporan  serta  mempercepat  waktu

pelayanan.

1.3.2    Tujuan dari pembuatan akun bisnis media sosial di UMKM desa

subik yaitu agar dapat mempermudah dan memperluas dalam segi

pemasarannya.

1.3.3 Manfaat

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) diharapkan dapat

memberikan manfaat kepada masyarakat,  IIB Darmajaya,  Mitra

yang terlibat dan mahasiswa sebagai berikut :

a. Masyarakat

 mempermudah  dan  memepercepat  proses  pendaftaran

pasien  dan  melakukan  pemeriksaan  di  setiap  data  agar

tidak terjadinya antrean pasien menunggu nama pasien di

panggil oleh asisten dokter.
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 Mempermudah  dalam  pemesanan  minuman  herbal  atau

produk yang di hasilkan oleh UMKM

b. IIB Darmajaya

 Sebagai referensi tambahan pengetahuan terkait salah satu 

UMKM yang ada di Kelurahan subik

 . Sebagai  bentuk pengabdian  mahasiswa IIB Darmajaya 

terhadap masyarakat Kelurahan Subik.

c. Mahasiswa

 Memperoleh pengetahuan baru terkait bidang usaha mikro

kecil menengah minuman herbal

 Memperdalam pengetahuan pembuatan web informasi

 Melatih  pola  pikir  mahasiswa  serta  pemecahan  masalah

terhadap situasi yang sedang di hadapi.

 Menjadi sarana pembelajaran mahasiswa terhadap bidang

sosial  hingga  menyalurkan  ilmu  yang  telah  didapatkan

dari kampus kepada masyarakat setempat.

1.4  Mitra Yang Terlibat

Pelaksanaan  PKPM  ini  melibatkan  Puskesmas,  UMKM  yang  ada  di

wilayah Desa Subik yaitu UMKM Jamu Herbal dan Pemerintah Desa Subik,

Kotabumi Lampung Utara.
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BAB II

PELAKSAAN PROGRAM

2.1 Program-Program Yang Dilaksanakan

2.1.1 Survey lokasi kegiatan

PKPM

Mencari tempat untuk kegiatan PKPM di desa Subik yang sesuai

dengan  tema  yakni  “rancang  bangun  database  rekam  medis

puskesmas desa subik serta membantu pemulihan kegiatan UMKM

dimasa covid 19”.

2.1.2 Permohonan surat izin

Permohonan surat izin yang disampaikan kepada perangkat desa

Subik bertujuan untuk melaksanakan kegiatan PKPM yang di mulai

dari tanggal 25 Juli – 15 Agustus 2020 .

2.1.3 Pengabdian terhadap UMKM

Kegiatan yang dilaksanakan pada salah satu UMKM minuman

herbal dengan upaya pengembangan potensi dan meningkatkan daya

saing UMKM pada masa pandemi covid-19 dengan membuat akun

bisnis di media sosial
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2.1.4 Pembuatan Database Rekam Medis Puskesmas.

Pembuatan  Database  Puskesmas  agar  mempermudah  petugas

puskesmas  dalam  penginputan  data  pasien.  Dengan  adanya

penyimpanan berkas Rekam Medis yang terkomputerisasi  menjadi

mudah  dan  cepat  diolah  untuk  memudahkan bagian Loket dalam

pengolahan data rekam medis menjadi informasi  dalam bentuk

laporan-laporan maupun statistik perkembangan pelayanan

kesehatan  maupun  statistik penyakit.  Yang  di  awali  dari  survey

kebutuhan, merancang bangun, hingga pembuatan database  tersebut

dengan  menggunakan  html  dan  css  dibantu  dengan  referensi

template di internet

2.1.5  Pelepasan PKPM

Salah  satu  hal  yang  harus  dilaksanakan  ketika  sudah

menyelesaikan kegiatan PKPM dan berpamitan kepada perangkat

desa, pegawai puskesmas serta pihak UMKM dengan melakukan

kegiatan  makan  bersama  sebagai  ucapan  terimakasih  telah

diizinkan melaksanakan kegiatan di daerah tersebut.

2.1.6  Waktu Kegaitan

Kegiatan peraktek kerja pengabdian masyarakat ini di mulai

pada 20 Juli 2020 dan berahir pada 15 Agustus 2020. Berikut

waktu dan kegiatan yang di lakukan:
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Tabel 1.waktu kegiatan peraktek kerja pengapdian masyarakat

(PKPM)
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1
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A
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B
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D

a

n

a
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K

o
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k
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2

0

2

0

f

2.2 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi

2.2.1 Hasil Kegiatan

Berdasarkan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan,  dapat

menghasilkan  sebuah  database  rekam  medis  puskemas  dan

pembuatan  akun  bisnis  di  media  sosial  serta  membuatan  logo

produk yang dihasilkan  olek UMKM. Berikut  tampilan  database

rekam medis, akun bisnis dan logo yang telah dibuat.

Gambar 1. Pembuatan Database Rekam Medis

Berkonsultasi dengan petugas Puskesmas dalam pembuatan

Database  Rekam  Medis.  Pegawai  Puskesmas  meminta  agar

dibuatkan Data base agar sepuya mempermudah dalam pendataan
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masyarakat dan mempercepat pendataan.

Gambar 2. Tampilan Halaman Login

Gambar tampilan login database puskesmas desa subik di

desain dengan sedemikian rupa yang mana petugas puskesmas bisa

mengakses dengan cara memasukan Username dan Password.

Gambar 3. Tampilan Menu Dasbord
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Gambar  tampilan  Dasbord  terdapat  menu  Home,  input

regestrasi,  data  pengunjung  dan  hasil  uji.dari  beberapa  menu

tersebut  saya  buat  agar  dapat  mempermudah petugas  puskesmas

dalam pendataan pasien yang ada di Desa Subik.

2.2.2 Dokumentasi Kegiatan

Berikut  dokumentasi yang di ambil selama kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat:

Gambar 4. Pengesahan Surat Izin Pada Lurah
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Permohonan izin melakukan kegiatan PKPM di Desa Subik

yang akan di laksanakan pada 20 Juli sampai dengan 15 Agustus

2020 yang langsung di ketahui oleh Kepala Desa Subik. 

Gambar 5. Pembuatan Minuman Herbal, Kerip Pisang Dan Dodol Tap

Kunjungan ke UMKM sekaligus untuk membantu proses pembuatan 

produk UMKM yaitu membuat Jamu Herbal yang di buat menggunakan 

jahe, kencur, temulawak dan kunyit.

Gambar 6. Sosialisasi Pembuatan Pupuk Organik

Kunjungan ke UMKM sekaligus untuk membantu proses pembuatan produk

UMKM yaitu membuat Jamu Herbal yang di buat menggunakan jahe, kencur, 

temulawak dan kunyit.
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Gambar 7. Instalasi PC di Puskesmas Desa Subik

Instalsi  PC dilkaukan  di  puskesmas  Desa  Subik  karena  banyak  pc

yang masih sangat bagus tetapi tidak terpakai dikarrnakan PC yang ada di

Puskesmas mengalami kerusakan yang mana harus dilakukan instalasi. 

2.3 Dampak Kegiatan

Dampak  dari  kegiatan  ini  bagi  pihak puskesmas  yaitu   salah  satunya

mempermudah dalam pendataan pasien yang ada di Desa Subik .untuk  UMKM

salah  satunya dapat  memperluas  pemasaran  produk melalui  media  sosial  yang

telah di buat serta menambah daya tarik kemasan produk-produk UMKM tersebut

dan  membantu  pemerintahan  desa  dalam  mensosialisasikan  pembuatan  pupuk

memiliki  dampak  terhadap  masyarakat  yakni  mereka  mampu  menggunakan

bahan-bahan yang takterpakai menjadi suatu yang bermanfaat.
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BAB III 

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Semenjak pandemi covid-19 mewabah di daerah subik, banyak Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terkena dampaknya. Maka dari itu

dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dari

IIB Darmajaya, peserta diharapkan dapat mengabdi serta mampu mengatasi

problematika yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekitar.

3.2 Saran
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1. Kepada  pihak  perangkat  desa  agar  dapat  memberikan  penyuluhan

ataupun  sosialisasi  rutin  agar  masyarakat  tetap  mengenakan  protokol

kesehatan  terlebih  pada  lokasi  yang  masih  banyak  aktivitas-aktivitas

kerumunan orang banyak.

2. Kepada  pihak  UMKM  minuman  herbal  untuk  lebih  memperhatikan

kegiatan  pemasaran  lebih  sering  update  serta  merekrut  rekan  kerja

dikala sudah kewalahan mengkoordinir kegiatan usaha tersebut.

3. Kepada  pihak  puskesmas  agar  dapat  melayani  masyrakat  yang  sakit

dengan sebaik mungkin.

3.3 Rekomendasi

1. Di rekomendasikan untuk pembuatan produk-produk lainya yang lebih

menarik agar dapat menambah penghasilan di UMKM kususnya produk

makanan dan minuman herbal dengan serbuk jahe merah.

2. Agar  dapat  terlaksana  kegiatan  yang  diadakan  oleh  perangkat  desa

direkomendasikan untuk melibatkan seluruh warga masyarakat.
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DAFTAR PUSTAKA

https://lms.darmajaya.ac.id/pluginfile.php/126290/mod_resource/content/1/

PANDU  AN%20PKPM%20COVID-19%20FIXED.pdf

https://github.com/

https://www.instagram.com/p/CETLAJ3hd3C/?igshid=18ptdhcd4o5jz

https://lms.darmajaya.ac.id/pluginfile.php/126290/mod_resource/content/1/PANDUAN%20PKPM%20COVID-19%20FIXED.pdf
https://lms.darmajaya.ac.id/pluginfile.php/126290/mod_resource/content/1/PANDUAN%20PKPM%20COVID-19%20FIXED.pdf
https://lms.darmajaya.ac.id/pluginfile.php/126290/mod_resource/content/1/PANDUAN%20PKPM%20COVID-19%20FIXED.pdf
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LAMPIRAN

Surat Pengantar praktek kerja pengapdian masyrakat
(PKPM)
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Surat izin penelitian dari kepala Desa Subik

Pembuatan logo 

DAFTAR PUSTAKA

Gambar Akun bisnis UMKM Desa Subik
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Instalasi PC di puskesmas Desa Subik

Pemanenan kencur untuk bahan minuman herbal
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Penginputan data di Balai Desa

Membntu pembagian BLT kepada masyarakat kurang
mampu
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Pembuatan minuman herbal

Makan bersama ibuk-ibuk UMKM dan pegawai
Puskesmas
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Pembelajaran pembuatan pupuk oranik

Poto bersama ibuk-ibuk UMKM disalahsatu wisata di
Desa Subik
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