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1. PENDAHULUAN 

Software Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) merupakan software yang ditujukan 
untuk mengelola aktivitas keseharian Puskesmas mulai dari pendaftaran pasien, manajemen 
diagnosa, manajemen obat, manajemen pasien, sampai dengan rekap pelaporan data. Software 
SIMPUS ini merupakan software berbasis web yang bisa dijalankan lintas sistem operasi (cross 
platform), artinya program ini dapat dijalankan melalui sistem operasi Windows (Windows XP, 
Vista, maupun Windows 7) atau bisa juga berjalan di sistem operasi Linux. Hal ini sangat 
menguntungkan apabila nantinya kebijakan pemerintah daerah untuk menggunakan software 
open source telah diterapkan, maka penggunaan aplikasi ini tidak mengalami masalah karena 
bisa berjalan di sistem operasi Linux. Untuk menjalankan aplikasi ini cukup menggunakan web 
browser seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google chrome, Opera dan sebagainya. 
Namun, untuk tampilan grafis yang maksimal disarankan menggunakan Mozilla Firefox. 

SIMPUS ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman php dan menggunakan 
database mysql. Penggunaan icon didalam software ini menggunakan iconset dari fam fam fam. 
Aplikasi ini memerlukan satu unit komputer yang berfungsi sebagai web server dan database, 
dan beberapa unit komputer yang dipergunakan sebagai client.  
 
2. PANDUAN PEMAKAIAN 

Software SIMPUS ini merupakan software berbasis web, sehingga untuk memanggil 
aplikasi ini dengan membuka web browser dan mengetikkan alamat 
www.simpus.temanggungkab.go.id pada kolom address, seperti terlihat pada Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1. Lokasi penulisan alamat untuk memanggil SIMPUS 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.simpus.temanggungkab.go.id/
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Proses diatas akan memanggil aplikasi dan menampilkan halaman awal dari aplikasi SIMPUS 
seperti yang terlihat pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Tampilan awal Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) 

Aplikasi ini terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok/bagian, yaitu Bagian Pendaftaran, Bagian 
Pemeriksaan, Bagian Farmasi dan Bagian Pembayaran,Bagian Data Profil Kesehatan, Bagian 
Sasaran Kesehatan, Bagian Admin terlihat pada Gambar 2.3. Untuk menuju ke bagian yang 
diinginkan silahkan klik Bagian yang diinginkan. 

 
Gambar 2.3. Menu kiri 

Untuk menggunakan aplikasi masuk ke masing-masing bagaian memerlukan akses 
berupa username dan password. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing bagian bisa bekerja 
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, sehingga user yang terdaftar di 
Bagian Pendaftaran tidak bisa mengakses Bagian Pemeriksaan, dan berlaku pula untuk bagian 
yang lain. Untuk mengatur wewenang masing-masing user dilakukan oleh administrator sistem 
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SIMPUS. Administrator mempunyai wewenang untuk menentukan serta mengatur hak akses 
untuk masing-masing user. 
 
2.1. BAGIAN PENDAFTARAN 

Untuk masuk ke bagian pendaftaran, pastikan tab Bagian Pendaftaran dalam kondisi 
aktif, kemudian ketikkan username dan password pada bagian yang telah disediakan seperti 
terlihat pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4. Lokasi untuk memasukkan username dan password 

Apabila terjadi kesalahan didalam penulisan username atau password, atau user tidak 
memiliki akss ke bagian tersebut, maka akan muncul halaman pesan kesalahan seperti pada 
Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5. Pesan kesalahan login 

Apabila halaman pesan kesalahan muncul, maka untuk kembali ke halaman login bisa 
dengan menekan tulisan kembali seperti pada Gambar 2.5, atau menekan tombol back pada 
web browser. Apabila login berhasil dilakukan, maka akan muncul halaman bagian Pendaftaran 
seperti terlihat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6. Tampilan halaman Bagian Pendaftaran 

Tampilan halaman bagian Pendaftaran terbagi menjadi 3 kelompok utama yaitu menu 
link atas, profil user, menu link kiri . 

 
2.1.1.Menu link atas 

Menu link atas terdiri dari link home, kirim pesan, setting dan kolom pencarian, seperti 
terlihat pada Gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7. Tampilan menu link atas 

Home, berfungsi untuk mengembalikan tampilan ke halaman muka seperti gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8. Tampilan Haman Home 
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 Pesan, berfungsi untuk mengirim pesan ke sesama user dan admin se puskesmas di Kabupaten 
Temanggung dan mengetahui apakah ada pesan baru yang masuk. Apabila ada pesan masuk, 
maka akan muncul logo sampul surat dan angka banyaknya surat baru yang masuk, seperti 
terlihat pada Gambar 2.9. 

 
       tampilan 1 surat baru telah masuk 

Gambar 2.9. Tampilan menu link atas ketika ada surat baru masuk beserta jumlah surat 
Untuk melihat isi surat, klik tulisan pesan dan akan muncul halaman pesan seperti terlihat pada 
gambar 2.10. Surat baru ditandai dengan adanya simbol tulisan “new”. Untuk melihat isi surat, 
klik icon berbentuk kaca pembesar, sedangkan untuk menghapus pesan, klik icon berbentuk 
tanda stop. 

 
Gambar 2.10. Halaman pesan masuk 
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Gambar 2.11. Tampilan peringatan sebelum menghapus pesan 

 
Setting berfungsi untuk mengatur konfigurasi input di bagian pendaftaran seperti terlihat pada 
Gambar 2.12. Untuk melihat list setting, tinggal klik menu, seperti terlihat pada Gambar 2.12.  

 
Gambar 2.12 Tampilan halaman setting 

 
No RM pasien, adalah form untuk mencari data pasien berdasarkan nomor rekam medik yang 
dimiliki. Caranya menggunakan fasilitas ini adalah dengan mengetikkan nomor rekam medik 
pada kolom isian yang tersedia seperti pada Gambar 2.13 sedangkan hasil pencarian data akan 
ditampilkan seperti pada Gambar 2.14. 
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Gambar 2.13. Kolom isian pencarian Nomor Rekam Medik 

 

 
Gambar 2.14. Halaman hasil pencarian nomor Rekam Medik 

 
Pada halaman hasil pencarian terdapat beberapa menu yang tersedia, seperti nomor RM 
pasien, proses registrasi, edit pasien, hapus, riwayat dan cetak kartu. 

 
Gambar 2.15 Pilihan dari hasil pencarian data pasien 

 
a. No RM pasien, link ini akan menampilkan informasi pasien, seperti pada Gambar 2.15 

 
 

Tampilan popup 

informasi pasien 

a 
b c d e f 
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b. Proses registrasi, link ini berfungsi untuk mendaftarkan pemeriksaan/rekam seperti 
terlihat pada Gambar 2.16. 

 
Gambar 2.16 Pendaftaran rekam medik 

 
c. Edit pasien, link ini berfungsi untuk melakukan editing data pasien yang bersangkutan, 

seperti terlihat pada Gambar 2.17. 

 
Gambar 2.17 Halaman edit data pasien 

 



Panduan Penguanaan Software Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) Page 10 
 

d. Hapus, link ini digunakan untuk menghapus data rekam medik pasien. Opsi ini sifatnya 
irreversibel atau data yang dihapus tidak dapat dikembalikan. Ntuk itu sebelum 
menghapus, akan muncul konfirmasi tentang hapus data. 

 
Gambar 2.18 Konfirmasi penghapusan data pasien 

 
e. Riwayat, link ini untuk menampilkan riwayat kunjungan pasien yang bersangkutan. 

 
Gambar 2.19 Riwayat kunjungan pasien 

 
f. Kartu periksa, link ini digunakan untuk mencetak kartu pasien, seperti terlihat pada 

Gambar 2.20. Desain kartu akan muncul dalam bentuk popup window, sedangkan untuk 
mencetak kartu dilakukan dengan menekan icon bergambar printer, yang selanjutnya 
akan membuka dialog untuk mencetak melalui printer. 

 
Gambar 2.20 Pembuatan kartu periksa 

 
 

Riwayat 

kunjungan pasien 
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2.1.2. Profil user 
Profil user menggambarkan informasi user yang sedang aktif. Tampilan profil user seperti 
terlihat pada Gambar 2.21. Apabila mouse berada di area foto, maka akan muncul icon kaca 
pembesar, fungsinya untuk membuka halaman dan membuka/edit gambaran profil user seperti 
terlihat pada gambar 2.22. 

 
Gambar 2.21. Gambar profil user 

 

 
Gambar 2.22. Detail pengguna 

 

Klik untuk edit 
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Gambar 2.23. Edit pengguna 

 
2.1.3. Menu link kiri 
Menu ini berfungsi untuk mendaftar pasien baru, mendaftar rekam medic pemeriksaan, 
maupun melihat statistic kunjungan pasien. 

 
Gambar 2.24. Menu link kiri 

a. Pasien baru  
Link ini digunakan untuk mendaftarkan pasien baru yang berasal dari wilayah kerja 
puskesmas se Kabupaten Temanggung dan yang berasal dari luar wilayah Kabupaten 
Temanggung. 
Pasien Baru-Wilayah Puskesmas yang harus diisi Nama pasien,Nama KK,Jenis 
Kelamin,Golongan Darah,Tempat Lahir,Umur untuk membantu mempermudah dalam 
perhitungan tgl lahir,maka secara otomatis jika umur di isi maka sistem akan 
menghitung secara otomatis tahun lahir pasien.Hal ini tidak berlaku sebaliknya jika 
menulis tgl lahir maka umur tidak akan keluar.Lalu pengisian alamat bias diisi nama desa 
nam dusun rt rw,pekerjaan,no BPJS/JKT/JAMKESMAS,telp/hp,Kecamatan,Desa 
No.KTP/NO.KK kemudia klik mendaftar pasien. 
 

a 

b 

c 

d 
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Gambar 2.25. Halaman pendaftaran pasien baru dalam daerah 

 
Pasien baru luar daerah 
Link ini digunakan untuk mendaftarkan pasien baru yang berasal dari luar wilayah diluar 
Kabupaten Temanggung. Pengisiannya sama dengan pasien dalam wilayah puskesmas 
hanya bedanya di luar wilayah kabupaten tidak diminta untuk memasukan nama desa 
dan nama kecamatan.Kemudian mendaftar pasien. 

 
Gambar 2.26. Pendaftaran pasien baru luar daerah 

b. Registrasi pemeriksaan 
Link ini digunakan untuk mendaftarkan pemeriksaan pasien yang sudah 
terdaftar/memiliki nomor rekam medik. Tahapan pertama adalah memasukkan nomor 
rekam medik atau nama pasien atau nama kk atau nama desa (Gambar 2.27) kemudian 
setelah muncul data pasien, dipilih menu registrasi pemeriksaan (Gambar 2.28). 
Kemudian diisikan halaman registrasi pemeriksaan (Gambar 2.29). Proses dibagian 
pendaftaran berakhir disini. 
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Gambar 2.27. Tampilan permintaan nomor rekam medic atau nama pasien 

 

 
Gambar 2.28. Halaman hasil pencarian 

 
Gambar 2.29. Halaman registrasi pemeriksaan 

 

Klik disini untuk 

registrasi pemeriksaan 
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c. Rekap dan Pelaporan 
Link ini akan membuka halaman rekap pelaporan kunjungan pada kecamatan yang 
bersangkutan. Tampilan awal masih berisi grafik kosong. Untuk menampilkan data, pilih 
tahun yang akan dilaporkan (Gambar 2.30) 

 
Gambar 2.30. Tampilan halaman rekap dan pelaporan 

 

 
Gambar 2.31. Contoh tampilan halaman rekap dan pelaporan tahun terpilih 

Pilih tahun kemudian 
tekan tombol cari data 
statistik 
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2.2. BAGIAN PEMERIKSAAN 
Untuk masuk ke bagian pemeriksaan, pastikan tab Bagian Pemeriksaan dalam kondisi aktif, 

kemudian klik bagian pemeriksaan Gambar 2.32. 

 
Gambar 2.32. menu kiri  

 Kemudian masukan username dan password lalu klik Login pemeriksaan seperti gambar 
2.33 

 

 
Gambar 2.33. Login bagian pemeriksaan 

Apabila terjadi kesalahan didalam penulisan username atau password, atau user tidak memiliki 
akss ke bagian tersebut, maka akan muncul halaman pesan kesalahan seperti pada Gambar 
2.34. 

  
Gambar 2.34. Pesan kesalahan login 
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Apabila halaman pesan kesalahan muncul, maka untuk kembali ke halaman login bisa dengan 
menekan tulisan kembali seperti pada Gambar 2.34, atau menekan tombol back pada web 
browser. Apabila login berhasil dilakukan, maka akan muncul halaman bagian Pendaftaran 
seperti terlihat pada Gambar 2.35. 

 
Gambar 2.35. Tampilan halaman pemeriksaan 

 
a. Daftar tunggu pasien 

Daftar tunggu pasien menampilkan data pasien yang terdaftar pada hari yang 
bersangkutan disertai dengan keterangan status pemeriksaan, riwayat pemeriksaan, link 
ke pemeriksaan rekam medik, serta informasi pasien, no antrian pasien, (Gambar 2.35) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.35. Daftar pasien hari yang bersangkutan 
 

a 
c 

b 

Info pasien Link pemeriksaan RM 

No Antrian 

belum 
diperiksa 

Riwayat pemeriksaan 

Riwayat 

pemeriksaan 

Jenis Pembayaran 

Edit 
kunjungan,pema
bayaran,tgl 
periksa 
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Gambar 2.36. Tampilan info edit pasien dan riwayat pemeriksaan 

 
Gambar 2.37. Tampilan info edit pendaftaran rekam medik 

 
 

b. Pencarian data pemeriksaan 
Menu ini digunakan untuk mencari data kunjungan pemeriksaan berdasarkan tanggal 
pemeriksaan. Pemilihan tanggal bisa  dilakukan dengan menekan icon kalender ataupun 
mengisikan secara manual (format yyyy-mm-dd) kemudian dilanjutkan dengan menekan 
icon pencarian data (Gambar 2.38). Jika ingin mencari dengan nama/no rm pasien bias 
dengan pemilihan tanggal kemudian masukan nama/no rm pasien lalu tekan icon 
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pencarian data(Gambar 2.38). Bila data tersedia maka akan muncul hasil pencarian data 
dibawah kolom pencarian (Gambar 2.39). 

 
Gambar 2.38. Pencarian data 

 

 
 

Gambar 2.39. Hasil pencarian data 
c. Menu kiri 

Menu ini sebagian besar menampilkan rekap pelaporan. 

 
Gambar 2.39. Menu kiri bagian pemeriksaan 

Klik untuk menampilkan 

kalender  

Klik untuk pencarian data 

Klik untuk pencarian dengan 

nama atau no rm 
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Klik menu laporan yang diinginkan untuk contoh klik Laporan kunjungan/asal pasien 
kemudian masukan nip dan nama lalu klik setting. Setelah itu pilih laporan berdasarkan 
ketersediaannya ada laporan bulanan, laporan tahunan, laporan harian, dan laporan 
triwulan.Untuk menlihat laporan bulanan silahkan pilih bulan di kehendaki lalu klik 
tahun yang di kehendaki kemudian pilih cari data. 

 
Gambar 2.40. Laporan kunjungan per asal pasien 

 

 
Gambar 2.41. Laporan kunjungan per asal pasien per bulan 

 

 
Gambar 2.41. Laporan kunjungan per asal pasien per bulan 
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Tahapan pengisian rekam medis 
Tahapan pengisian rekam medik dimulai dari daftar pasien hari yang bersangkutan 

(Gambar 2.34) ataupun dari hasil pencarian  pendaftaran pasien (Gambar 2.38). Kemudian klik 
link yang menunjukkan jenis pemeriksaan (Gambar 2.46), maka akan muncul halaman pengisian 
rekam medik (Gambar 2.47) 

 
 

 
Gambar 2.46. Link input rekam medis 

 
 

Gambar 2.47. Halaman pengisian rekam medis 
 

Pada halaman pengisian rekam medis ada beberapa menu tampilan, diantaranya informasi 
pasien dan tab menu yang berisi data pemeriksaan, Riwayat rekam medis, Rekam medis per 
tanggal pemeriksaan dan Surat-surat pendukung.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Link pemeriksaan RM 
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Gambar 2.48. Menu tampilan pengisian rekam medis 

a. Data pemeriksaan 
Tab ini memiliki fungsi untuk mengisikan data pemeriksaan rekam medik 

 

 
Gambar 2.49. Pengisian data pemeriksaan rekam medic 

 
 

Info pasien Tab menu 
a b c d 

Pemasukan Diagnosis 
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Gambar 2.49. Pengisian data pemeriksaan rekam medic 
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b. Riwayat rekam medis 
Tab ini menampilkan riwayat rekam medis dari pasien yang bersangkutan 

 
Gambar 2.50. Data riwayat rekam medis 

 
c. Riwayat rekam medis berdasar tgl pemeriksaan 

Tab ini menampilkan riwayat rekam medis pertanggal pemeriksaan pasien. Tahapan 
yang dilakukan adalah menentukan tanggal pemeriksaan (Gambar 2.51) dan hasilnya 
akan terlihat pada Gambar 2.52.  

 
Gambar 2.51. Penentuan tanggal pencarian data 
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Gambar 2.52. Hasil pencarian data rekam medis 

 
d. Surat-surat pendukung 

Tab ini berfungsi untuk mendownload surat-surat pendukung. Untuk mendownload 
dilakukan dengan menekan jenis surat pendukung yang diinginkan dan akan muncul 
download file dalam format rtf seperti terlihat pada Gambar 2.53. 

 
Gambar 2.53. Download surat pendukung 

 
2.3. BAGIAN FARMASI 

Untuk masuk ke bagian Farmasi, pastikan tab Bagian Farmasi dalam kondisi aktif, kemudian 
ketikkan username dan password pada bagian yang telah disediakan seperti terlihat pada 
Gambar 2.32. 
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Gambar 2.54. Lokasi untuk memasukkan username dan password 

Apabila terjadi kesalahan didalam penulisan username atau password, atau user tidak 
memiliki akss ke bagian tersebut, maka akan muncul halaman pesan kesalahan seperti pada 
Gambar 2.55. 

 
Gambar 2.55. Pesan kesalahan login 

Apabila halaman pesan kesalahan muncul, maka untuk kembali ke halaman login bisa 
dengan menekan tulisan kembali seperti pada Gambar 2.55, atau menekan tombol back 
pada web browser. Apabila login berhasil dilakukan, maka akan muncul halaman bagian 
Pendaftaran seperti terlihat pada Gambar 2.56. 
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Gambar 2.56 Tampilan halaman bagian farmasi 
 

a. Home 
Link ini menampilkan data pasien yang berobat pada hari itu juga. Untuk memasukan 
obat yang digunakan oleh pasien seperti terlihat pada Gambar 2.57 

 
Gambar 2.57. Tampilan Home Bagian Farmasi 

 
 

a 

b 

c 

Tambah data obat yang digunakan pasien 

edit register 

pemeriksan 

d 

e 

f 

g 

Pencarian nama pasien  
Penentuan tgl berkunjung  
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Gambar 2.58. Tampilan halaman untuk memasukan penguanaan obat 

 
b. Penrimaan obat 

Link ini akan menampilkan halaman untuk memasukkan penerimaan obat yang masuk 

 
Gambar 2.59.Tampilan Entryan Untuk Penerimaan Obat 

Keterangan: 
1. Untuk memasukan jenis obat yang digunakan pasien sekali memasukan bisa sampai 

10 jenis obat. 
2. Untuk pemilihan satuan obat 
3. Untuk jumlah obat yang digunakan per jenis obat 
4. Tombol simpan entryan obat jika sudah selesai. 

 
 
 
 
 
 

 

Klik untuk memasukan pengunaan obat 

Klik memasukan tgl obat datang 

Ketik kode pengiriman 

1 3 
2 

Tampilan Obat yg sudah dimasukan 
4 
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c. Stok awal obat 
Link ini untuk memasukan stok awal obat atau sisa pengunaan obat sebelum 
menggunakan aplikasi (Gambar 2.60) 

 
Gambar 2.60. Tampilan Entryan Untuk Stok Awal Obat 

Keterangan: 
1. Untuk menentukan TGL Stok Obat yaitu tgl akhir bulan . 
2. Untuk pemilihan jenis obat yang digunakan. 
3. Untuk memasukan jumlah obat yang digunakan. 
4. Untuk menyimpan entryan obat. 
5. Tampilan setelah sisa obat dimasukan 

d. Pengeluaran Obat 
Link ini untuk mengeluarkan obat tanpa berdasarkan resep. 

 
Gambar 2.61. Tampilan Entryan Untuk Pengeluaran Obat 

 

1 

2 
3 4 5 

1 
2 

3 
4 

5 

6 7 

8 

9 
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Keterangan: 
1. Lokasi terdiri dari puskesmas,bidan dan pusling. 
2. Jika pemilihan lokasi adalah puskesmas untuk isian kolom pertama maka yang 

tertampil di kolom jenis kunjungan adalah nama poli-poli di puskesmas, tetapi jika 
pada pemilihan lokasi adalah bidan atau pusling maka kolom yang aktif adalah nama 
petugas. 

3. Nama petugas akan aktif jika pemilihan pada lokasi bidan atau pusling 
4. Tgl transaksi adalah tgl obat tersebut dikeluarkan. 
5. Kode SBBK adalah nomer untuk menandai obat tersebut dikeluarkan. 
6. Untuk memilih obat jenis apa yang dikeluarkan. 
7. Untuk menentukan jumlah obat yang dikeluarkan. 
8. Untuk melakukan penyimpanan obat yang dikeluarkan. 
9. Tampilan hasil pengeluaran obat tanpa resep. 

e. Register Satu-Satu 
Untuk menampilkan register obat per pasien. Cara Mempilkan laporannya silahkan isi 
NIP dan Nama pada kolom yang telah disediakan kemudian klik “Setting”. Setelah Itu 
silahkan pilih laporan menurut tingkat kebutuhan bisa laporan bulanan dengan cara 
memilih bulan yang dikehendaki dan dilanjutkan dengan pemilihan tahun kemudian klik 
“Cari Data”. Begitu pula jika menginginkan laporan tahunan, harian, triwulan silahkan 
lakukan hal yang sama. 

 
 

Gambar 2.61. Tampilan Pemilihan Laporan Register Obat Satu-satu 
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Gambar 2.62. Tampilan Laporan Register Obat Satu-satu 

 
f. Laporan Komplikasi Data Peresepan 

Untuk menampilkan komplikasi data peresepan . Cara Mempilkan laporannya silahkan 
isi NIP dan Nama pada kolom yang telah disediakan kemudian klik “Setting”. Setelah Itu 
silahkan pilih laporan menurut tingkat kebutuhan bisa laporan bulanan dengan cara 
memilih bulan yang dikehendaki dan dilanjutkan dengan pemilihan tahun kemudian klik 
“Cari Data”. Begitu pula jika menginginkan laporan tahunan, harian, triwulan silahkan 
lakukan hal yang sama. 
 

 

 
Gambar 2.63. Tampilan Pemilihan Fomulir Kompilasi Data Peresepan 
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Gambar 2.64. Tampilan Laporan Fomulir Kompilasi Data Peresepan 

 
g. Rekap dan Pelaporan 

Rekap dan pelaporan berisi Register obat perhari dan laporan LPLPO. Cara menampilak 
laporan silahkan klik pilih laporan mana yang ingin di tampilkan kemudian pada bulan 
silahkan pilih bulan laporan dan tahun laporan kemudian klik “Tampilkan data” 
 

 
Gambar 2.65. Tampilan Pemilihan Laporan 

 
Gambar 2.66.Tampilan Laporan LPLPO 
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Gambar 2.67.Tampilan Laporan LPLPO 

 
 

 
 
 

 
 
 


