
14  b. Modul Transaksi 
 

 
Proses input atau catat tindakan pemeriksaan yang ada 

pada masing-masing unit pelayanan baik tindakan poliklinik, 
ruang rawat inap ataupun rawat darurat RSUD Hj Anna 
Lasmanah Banjarnegara sehingga proses bisnis dapat berjalan 
maksimal karena jaminan konsistensi dan keakuratan output data 
transaksi pasien berdasar atas transaksi pemeriksaan. 

Selain itu juga tersedia transaksi penunjang penunjang 
medis yaitu kegiatan catat transaksi pada layanan penunjang 
medis seperti Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Medis dan 
Instalasi Bedah Sentral 

c. Modul Billing 
Fungsi utama dari modul ini adalah untuk penerimaan 

pembayaran dari pasien Rawat Jalan dan menerbitkan bukti 
bayar bagi pasien. Bukti bayar atau kwitansi sangat penting 
untuk keperluan pengambilan hasil untuk unit Laboratorium, 
Radiologi maupun Apotik.  
Fungsi utama modul ini adalah untuk mencatat kegiatan 
rawat inap berupa dokter visit dan konsul,  tindakan  
persalinan,  pemakaian  obat  depot,  tindakan  inap (pasang 
infus, jahitan,  servis  keperawatan  dlsb),  pemakaian  
elektromedik  (USG,  CTG,  EEG,  EKG dlsb), Laboratorium, 
sewa peralatan dll. Modul ini dilengkapi dengan laporan 
tindakan inap, rekap total biaya pasien, pendapatan rumah 
sakit dll. 
 



15  1) Billing Kasir Rawat Jalan 
2) Deposit Rawat Inap 
3) Billing Kasir Rawat Inap 
4) Deposit Rawat Jalan 

   
d. Modul Farmasi 

  
Modul yang menyelenggarakan kegiatan entry resep dari pasien 
poliklinik, rawat inap dan rawat darurat RSUD Hj Anna Lasmanah 
Banjarnegara selain itu pada modul farmasi terdapat beberapa sub 
modul antara lain : 

1) Informasi daftar obat di Farmasi 
2) Informasi harga obat di Farmasi 
3) Transaksi resep di apotik 



16  4) Laporan-laporan kegiatan di Farmasi : -  Laporan penjualan Farmasi -  Laporan resep per apotik -  Laporan batal resep -  Laporan penggunaan obat generik dan generik 
e. Modul Inventory (Logistik) 

Modul yang berisi tentang kegiatan pemesanan, 
pengadaan, pencatatan dan distribusi barang dari pihak supliyer 
barang kepada gudang RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara 
diteruskan ke semua unit kerja terkait. Sub modul Inventory 
sebagai berikut :  
1) Master barang gudang 
2) Pengadaan material pada semua unit kerja 
3) Pengeluaran barang di gudang 
4) Monitoring permintaan barang pada unit kerja 
5) Pengadaan material gudang  
6) Penerimaan material gudang 
7) Return barang 
8) Kartu stock 
9) Stock opname pada gudang dan unit kerja 
10) Laporan-laporan kegiatan logistik  

 
 

f. Modul Rekam Medis 
Modul yang mengatur proses catatan medis pasien dan 

semua hal yang berkaitan dengan dokumentasi administrasi 
pasien sesuai kebijakan pada RSUD Hj Anna Lasmanah 
Banjarnegara diantaranya :  
1) Master diagnosa dan ICD  
2) Master data pasien 



17  3) Data dasar rumah sakit 
4) Dokumen audit rawat inap 

 
g. Modul Informasi Eksekutif 

 
Modul yang berisi tentang kebutuhan pelaporan 

penyelenggaraan layanan kesehatan RSUD Hj Anna Lasmanah 
banjarnegara sehingga memungkinkan bagi pengambil 
keputusan manajerial untuk melakukan fungsi pengawasan dan 
evaluasi pelayanan dan upayanya untuk memperbaiki mutu dan 
meningkatkan kualitas pelayanan beberapa sub modul pada 
modul ini sebagai berikut : 
1) Informasi rawat inap 
2) Informasi jumlah pasien per dokter 
3) Informasi pendapatan rumah sakit 
4) Informasi indikator pelayanan rumah sakit (BOR, LOS, TOI) 



18  5) Grafik kunjungan rumah sakit 
h. Modul parameter utility 

 
 

Modul yang berisi master segala parameter pelayanan 
rumah sakit yang memungkinkan pengelola aplikasi untuk 
memodifikasi sistem informasi dan menindaklanjuti  setiap 
perubahan dan penyesuaian terhadap kebijakan RSUD Hj Anna 
Lasmanah Banjarnegara. Beberapa modul yang bisa diatur pada 
modul ini antara lain : 
1) Profil rumah sakit 
2) Master penjamin pasien dan pelanggan rumah sakit 
3) Tabel dokter 
4) Tabel tarif dan pengaturan ruang, kelas, dan kamar 
5) Master laboratorium 
6) Modul referensi yang mengatur master kode dan 

pengelompokan layanan 
7) Proses susulan 
8) Troubelshooting. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


