
Panduan Penggunaan Khanza HMS 

A. Instalasi Software 

   

 
 

1.  Silahkan install Jre 

Klik 2 X pada Jre sehingga tampil window/jendela instalasi aplikasi , klik install 

kemudian tunggu sampai selesai.  

 

 



Setelah selesai akan tampil jendela Complete, langsung saja klik close : 

 

 
 

2. Silahkan Install server wamp 

Klik 2 kali pada wamp, klik tombol Next : 

 

 
 



Piliih Accept : 

 

 
 

Tentukan alamat direktori database, bisa di C atau di D, kalau bisa hindari direktori 

instalasi OS/Operatings System yang dipakai : 

 

 



Beri centang pada Automaticaly agar bisa berjalan secara otomatis saat windows 

running pertama kali : 

 

 
 

Klik Install : 

 

 
 



Tunggu sampai proses berhenti berjalan : 

 

 
 

Jika sudah selesai wamp langsung bisa dijalankan : 

 

 
 



3. Lakukan import database dengan cara : 

Silahkan Klik HeidiSQl, Pilih New :  

 

 
 

Pilih Ok : 

 

 
 



Pilih Connect sehingga tampil jendela baru HeidiSQL : 

 

 
 

Silahkan buat database sik melalui menu Tools, Create database pada HeidiSQL : 

 

 
 



klik sik disebelah kiri : 

 

 
 

Lakukan import data dengan cara copykan isi yang ada di dalam sik.sql(bisa dibuka 

dengan notepad) : 

 

 
 

 



Copykan ke dalam HeidiSQL pada Query, pada baris paling atas ketikkan “use sik;” 

(tanpa tanda petik) kemudian klik tanda segitiga biru ke kanan/tombol execute : 

 

 
 

Lakukan hal yang sama untuk database gaji_rs 

 

4. Taruh folder presensi, penggajian, billing dan nota ke dalam wamp/www jika 

menggunakan wamp atau xamp/htdocs kalau menggunakan xamp. Untuk xamp 

silahkan pakai yang versi 1.7.1 untuk wamp pakai saja yang sudah kami sertakan. 

5. Klik 2 x Khanza.jar, Aplikasi Siap Digunakan.  

6. Buatkan shortcut khanza.jar dan taruh di desktop jika ingin kemudahan mengakses 

aplikasi Khanza HMS, buatkan shortcut KhanzaPresensi/Presensi dan taruh di desktop 

jika ingin kemudahan mengakses aplikasi Presensi. 

7. Untuk presensi kepegawaian silahkan gunakan url://localhost/presensi, jangan lupa 

dipasang webcam dan pakai kartu barcode.  

8. Untuk penggajian silahkan gunakan url http://localhost/penggajian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/penggajian


B. Panduan Penggunaan Khanza HMS 

1. Menu Utama Sebelum Login 

   Ketika belum login maka hanya ada 3 menu yang aktif yaitu : Log In, About dan 

keluar 

 

Toolbar Log In : Digunakan untuk memanggil form login. 

Menu About : Digunakan untuk menampilkan form about program. 

Toolbar Keluar : Digunakan untuk keluar dari form utama. 

 

  Klik menu Login, Masukkan Id Admin spv dan Password server untuk login 

sebagai admin utama, kemudian klik tombol login. User dan password login bisa 

diganti belakangan. Ketika ID Admin dan Password benar, maka akan ditampilkan 

seluruh menu utama. Tombol batal digunakan untuk menutup form login. 



2. Menu Utama Setelah Login 

 Jika login ke sistem berhasil maka akan ditampilkan semua menu utama yang 

menjadi antar muka untuk melakukan operasi pegolahan data. Klik tombol Menu untuk 

melihat semua menu. 

 

3. Menu Registrasi, Tagihan Ranap & Ralan, Rekam Medis, Pelayanan & Billing 

a. Sub menu ICD/Penyakit 

Digunakan untuk memasukkan data penyakit, untuk memanggil form penyakit 

silahkan klik menu ICD/Penyakit : 

 



Tombol Simpan : Digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan. 

Silahkan isi semua field atau isian yang dibutuhkan terlebih 

dahulu, jika sudah silahkan klik tombol simpan. Untuk data 

penyakit ini semua field wajib diisi. Untuk kategori penyakit 

silahkan masukkan dulu/tambahkan dengan mengeklik tombol di 

sebelah kanan kategori penyakit. 

Tombol Baru : Digunakan untuk mengosongkan semua field. 

Klik tombol baru untuk menampilkan field/isian data penyakit. 

Tombol Hapus : Digunakan untuk menghapus data penyakit. 

Silahkan pilih terlebih dahulu data yang ada di tabel dengan 

mengekliknya. Kemudian klik tombol hapus. 

Tombol Ganti : Digunakan untuk mengganti data penyakit.  

Silahkan pilih dulu data yang ada di tabel dengan mengekliknya, 

kemudian ubah isian/field yang diinginkan kemudian klik tombol 

ganti. 

Tombol Cetak : Digunakan untuk mencetak data penyakit. 

Tombol Keluar : Digunakan untuk keluar dari form penyakit. 

Untuk melakukan pencarian data silahkan masukkan apa yang mau dicari pada 

keyword kemudian klik tombol centang atau tekan enter di keyboard. Untuk 

pencarian data penyakit bisa berdasarkan kode ICD,Nama Penyakit, Ciri-ciri 

maupun berdasarkan kategori penyakit. Data yang ada atau sudah diimputkan bisa 

dieksport ke dalam word, excel, rtf, pdf dll.  

b. Menu Obat/Alkes/BHP 

 



Tombol Simpan : Digunakan untuk menyimpan data obat/bhp yang diinputkan. 

Silahkan isi semua field atau isian yang dibutuhkan terlebih 

dahulu(kecuali stok, nanti lewat stok opname), jika sudah 

silahkan klik tombol simpan. Untuk jenis dan satuan silahkan 

masukkan dulu/tambahkan dengan mengeklik tombol di sebelah 

kanan jenis dan satuan. 

Tombol Baru : Digunakan untuk mengosongkan semua field. 

Klik tombol baru untuk menampilkan field/isian data obat/bhp. 

Tombol Hapus : Digunakan untuk menghapus data obat/alkes/alkes. 

Silahkan pilih terlebih dahulu data yang ada di tabel dengan 

mengekliknya. Kemudian klik tombol hapus. 

Tombol Ganti : Digunakan untuk mengganti data obat/alkes/bhp.  

Silahkan pilih dulu data yang ada di tabel dengan mengekliknya, 

kemudian ubah isian/field yang diinginkan kemudian klik tombol 

ganti. 

Tombol Cetak : Digunakan untuk mencetak data obat/alkes/bhp. 

Tombol Keluar : Digunakan untuk keluar dari form obat/alkes/bhp. 

Untuk melakukan pencarian data silahkan masukkan apa yang mau dicari pada 

keyword kemudian klik tombol centang atau tekan enter di keyboard. Untuk 

pencarian data obat/bhp bisa berdasarkan kode obat, Nama Obat, Jenis maupun 

berdasarkan satuan.  

c. Menu Kamar 

 



Tombol Simpan : Digunakan untuk menyimpan data kamar yang diinputkan. 

Silahkan isi semua field atau isian yang dibutuhkan terlebih 

dahulu, jika sudah silahkan klik tombol simpan. Untuk kamar 

silahkan masukkan dulu/tambahkan dengan mengeklik tombol di 

sebelah kanan kamar. 

Tombol Baru : Digunakan untuk mengosongkan semua field. 

Tombol Hapus : Digunakan untuk menghapus data Nomer Bad Kamar. 

Silahkan pilih terlebih dahulu data yang ada di tabel dengan 

mengekliknya. Kemudian klik tombol hapus. 

Tombol Ganti : Digunakan untuk mengganti data nomer bad kamar.  

Silahkan pilih dulu data yang ada di tabel dengan mengekliknya, 

kemudian ubah isian/field yang diinginkan kemudian klik tombol 

ganti. 

Tombol Cetak : Digunakan untuk mencetak data kamar. 

Tombol Keluar : Digunakan untuk keluar dari form kamar. 

Untuk melakukan pencarian data silahkan masukkan apa yang mau dicari pada 

keyword kemudian klik tombol centang atau tekan enter di keyboard. Untuk 

pencarian data kamar bisa berdasarkan Nomer Kamar, Nama Kamar,  Maupun 

Kelas.  

d. Menu Tindakan/Perawatan/Tagihan 

 
 



Tombol Simpan : Digunakan untuk menyimpan data tindakan yang diinputkan. 

Silahkan isi semua field atau isian yang dibutuhkan terlebih 

dahulu, masukkan bagian rumah sakit, jika tindakan ditangani 

perawat masukkan bagian perawat, jika ditangani perawat 

masukkan bagian perawat. Hal ini dilakukan agar nanti bisa 

membagi otomatis jasa medis dokter dan para medis setiap kali 

tagihan dimasukkan. Jika sudah silahkan klik tombol simpan. 

Tombol Baru : Digunakan untuk mengosongkan semua field. 

Tombol Hapus : Digunakan untuk menghapus data tindakan. 

Silahkan pilih terlebih dahulu data yang ada di tabel dengan 

mengekliknya. Kemudian klik tombol hapus. 

Tombol Ganti : Digunakan untuk mengganti data tindakan.  

Silahkan pilih dulu data yang ada di tabel dengan mengekliknya, 

kemudian ubah isian/field yang diinginkan kemudian klik tombol 

ganti. 

Tombol Cetak : Digunakan untuk mencetak data tindakan. 

Tombol Keluar : Digunakan untuk keluar dari form data tindakan. 

Untuk melakukan pencarian data silahkan masukkan apa yang mau dicari pada 

keyword kemudian klik tombol centang atau tekan enter di keyboard.  

e. Menu Paket Operasi & Vk 

 
 



Tombol Simpan : Digunakan untuk menyimpan data paket yang diinputkan. 

Silahkan isi semua field atau isian yang dibutuhkan terlebih 

dahulu, masukkan bagian rumah sakit, bagian operator dll sesuai 

kebutuhan. Hal ini dilakukan agar nanti bisa membagi otomatis 

jasa medis dokter dan para medis setiap kali tagihan dimasukkan. 

Jika sudah silahkan klik tombol simpan. 

Tombol Baru : Digunakan untuk mengosongkan semua field. 

Tombol Hapus : Digunakan untuk menghapus data paket operasi atau vk. 

Silahkan pilih terlebih dahulu data yang ada di tabel dengan 

mengekliknya. Kemudian klik tombol hapus. 

Tombol Ganti : Digunakan untuk mengganti data tindakan.  

Silahkan pilih dulu data yang ada di tabel dengan mengekliknya, 

kemudian ubah isian/field yang diinginkan kemudian klik tombol 

ganti. 

Tombol Cetak : Digunakan untuk mencetak data tindakan. 

Tombol Keluar : Digunakan untuk keluar dari form data tindakan. 

Untuk melakukan pencarian data silahkan masukkan apa yang mau dicari pada 

keyword kemudian klik tombol centang atau tekan enter di keyboard.  

f. Menu Dokter 

 
 



Tombol Simpan : Digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan. 

Silahkan isi semua field atau isian yang dibutuhkan terlebih 

dahulu, jika sudah silahkan klik tombol simpan. Untuk spesialis 

silahkan masukkan dulu/tambahkan dengan mengeklik tombol di 

sebelah kanan spesialis. 

Tombol Baru : Digunakan untuk mengosongkan semua field. 

Klik tombol baru untuk menampilkan field/isian data dokter. 

Tombol Hapus : Digunakan untuk menghapus data dokter. 

Silahkan pilih terlebih dahulu data yang ada di tabel dengan 

mengekliknya. Kemudian klik tombol hapus. 

Tombol Ganti : Digunakan untuk mengganti data dokter.  

Silahkan pilih dulu data yang ada di tabel dengan mengekliknya, 

kemudian ubah isian/field yang diinginkan kemudian klik tombol 

ganti. 

Tombol Cetak : Digunakan untuk mencetak data dokter. 

Tombol Keluar : Digunakan untuk keluar dari form dokter. 

Untuk melakukan pencarian data silahkan masukkan apa yang mau dicari pada 

keyword kemudian klik tombol centang atau tekan enter di keyboard.  

g. Menu Pegawai 

 
 



Tombol Simpan : Digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan. 

Silahkan isi semua field atau isian yang dibutuhkan terlebih 

dahulu, jika sudah silahkan klik tombol simpan. Untuk jabatan 

silahkan masukkan dulu/tambahkan dengan mengeklik tombol di 

sebelah kanan jabatan. 

Tombol Baru : Digunakan untuk mengosongkan semua field. 

Klik tombol baru untuk menampilkan field/isian data pegawai. 

Tombol Hapus : Digunakan untuk menghapus data pegawai. 

Silahkan pilih terlebih dahulu data yang ada di tabel dengan 

mengekliknya. Kemudian klik tombol hapus. 

Tombol Ganti : Digunakan untuk mengganti data pegawai.  

Silahkan pilih dulu data yang ada di tabel dengan mengekliknya, 

kemudian ubah isian/field yang diinginkan kemudian klik tombol 

ganti. 

Tombol Cetak : Digunakan untuk mencetak data pegawai. 

Tombol Keluar : Digunakan untuk keluar dari form pegawai. 

Untuk melakukan pencarian data silahkan masukkan apa yang mau dicari pada 

keyword kemudian klik tombol centang atau tekan enter di keyboard.  

h. Menu Pasien 

 



Tombol Simpan : Digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan. 

Silahkan isi semua field atau isian yang dibutuhkan terlebih 

dahulu, jika sudah silahkan klik tombol simpan. Untuk 

Askes/Asuransi silahkan masukkan dulu/tambahkan dengan 

mengeklik tombol di sebelah kanan Askes/Asuransi. Jangan lupa 

inputkan alamat, kelurahan, kecamatan dan kabupaten untuk 

mendata demografi pasien. 

Tombol Baru : Digunakan untuk mengosongkan semua field. 

Klik tombol baru untuk menampilkan field/isian data pasien. 

Tombol Hapus : Digunakan untuk menghapus data pasien. 

Silahkan pilih terlebih dahulu data yang ada di tabel dengan 

mengekliknya. Kemudian klik tombol hapus. 

Tombol Ganti : Digunakan untuk mengganti data pasien.  

Silahkan pilih dulu data yang ada di tabel dengan mengekliknya, 

kemudian ubah isian/field yang diinginkan kemudian klik tombol 

ganti. 

Tombol Cetak : Digunakan untuk mencetak data pasien. 

Tombol Keluar : Digunakan untuk keluar dari form pasien. 

Untuk melakukan pencarian data silahkan masukkan apa yang mau dicari pada 

keyword kemudian klik tombol centang atau tekan enter di keyboard. Di form ini 

memiliki popup menu yang akan tampil saat di klik kanan pada tabel pasien : 

 



Saat diklik Kartu Berobat Depan akan tampil form kartu pasien yang bisa dicetak 

dengan kertas bufalo atau kalau tidak bisa dengan printer mika semacam zebra agarr 

kartu berobah lebih awet : 

 
 

Untuk model kartu yang diprint bisa diedit sendiri karena file aslinya adalah file 

xml, dan ada di dalam folder report dalam folder KhanzaHMS, tentunya harus 

memahami sintax dasar XML. 

 

Silahkan dicoba satu persatu agar memahami fasilitas apa saja yang ada, misalnya 

menu grafik analisa yang digunakan untuk memetakan demografi pasien/asal 

wilayah pasien yang ada, dan bisa dianalisa demografi pasien perkabupaten, 

perkecematan, perkelurahan : 

 
 

Ada juga menu Resume pasien yang bisa dicetak kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. 

Bisa ditampilkan dalam list data maupun berupa grafik yang nanti bisa disimpan 

atau langsung dicetak.  



i. Menu Registrasi/Pendaftaran Pasien. 

 
 

Tombol Simpan : Digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan. 

Silahkan isi semua field atau isian yang dibutuhkan terlebih 

dahulu. Untuk Dr Dituju, Unit, Pasien silahkan klik pada pilihan 

di sebelah kanan field, pilih datanya. Disetiap pilihan sudah 

disertakan keyword untuk pencarian data, silahkan gunakan fitur 

tersebut untuk memudahkan pencarian data. jika sudah silahkan 

klik tombol simpan 

Tombol Baru : Digunakan untuk mengosongkan semua field. 

Klik tombol baru untuk menampilkan field/isian data registrasi. 

Tombol Hapus : Digunakan untuk menghapus data registrasi. 

Silahkan pilih terlebih dahulu data yang ada di tabel dengan 

mengekliknya. Kemudian klik tombol hapus. 

Tombol Ganti : Digunakan untuk mengganti data registrasi.  

Silahkan pilih dulu data yang ada di tabel dengan mengekliknya, 

kemudian ubah isian/field yang diinginkan kemudian klik tombol 

ganti. 

Tombol Cetak : Digunakan untuk mencetak data registrasi. 

Tombol Keluar : Digunakan untuk keluar dari form registrasi. 



Cara Registrasi : 

- Pilih Baru 

 
 

- Pilih pada No. Rekam medis (klik logo sebelah kanan) 

 



- Jika pasiennya baru silahkan klik baru dan isi form kemudian simpan, jika pasien 

lama, kita tinggal ketik nama pasien di kotak keyword. Akan tampak hasilnya, 

lalu kita klik di No. Rekam Medis hasil pencarian 2x 

 
 

- Sehingga akan masuk datanya seperti pada gambar, jangan lupa pilih juga dokter 

yang dituju dan unit yang dituju 

 



- Klik simpan sehingga data masuk ke tabel 

 
 

- Klik kanan pada tabel untuk menampilkan menu/popup menu yang dimiliki oleh 

Registrasi. Dari menu tersebut bisa dilakukan berbagai pengolahan data seperti 

input kamar inap, pemberian obat, periksa lab, resume pasien dll. 

 



 

- Untuk memasukkan tindakan atau perawatan rawat jalan, silahkan pilih 

Tagihan/Tindakan Rawat Jalan sehingga ditampilkan window seperti gambar 

berikut :  

 
Untuk tagihan/tindakan perawatan terbagi menjadi 2 yaitu tindakan yang 

ditangani dokter dan tindakan yang ditangani oleh paramedis, silahkan pilih 

salah satunya melalui tab yang tersedia. Silahkan pilih penyakit yang diderita 

dengan mengeklik logo atau tombol di sebelah kanan penyakit. Silahkan isi 

perkembangan, hasil periksa, tensi, suhu kemudian pilih logo/tombol di sebelah 

kanan Tindakan/Tagihan untuk mencari tindakan apa saja yang mau diberikan 

sehingga tampil seperti gambar berikut : 

 
 



Silahkan centang pilihan tindakan yang dibutuhkan, untuk memudahkan 

pencarian silahkan gunakan keyword dan kategori. Jika sudah silahkan klik 

tombol simpan bergambar disket. Proses input tindakan sudah berhasil 

dilakukan, untuk melihatnya silahkan klik tombol centang yang ada di samping 

kanan keyword : 

 
- Silahkan klik keluar untuk kembali ke form registrasi. Pilih pasien yang ada di 

tabel, klik kanan untuk menampilkan menu/popup menu yang ada, kemudian 

pilih Pemberian Obat/BHP jika ingin memasukkan pemberian obat sehingga 

ditampilkan jendela/form baru : 

 
 



Silahkan isi form kemudian klik tombol/logo di kanan obat sehingga tampil form 

inputan obat : 

 
 

Silahkan masukkan jumlah yang mau diberikan di kolom jumlah. Kalau sudah 

klik tombol simpan di kanan bawah bergambar disket. Data sudah tersimpan, 

silahkan klik tombol centang di kanan bawah Pemberian obat sehingga 

ditampilkan obat yang sudah diberikan. 

 

- Silahkan klik keluar untuk kembali ke form registrasi. Pilih pasien yang ada di 

tabel, klik kanan untuk menampilkan menu/popup menu yang ada, kemudian 

pilih Kamar Inap  jika ingin memasukkan pasien yang mau diinapkan sehingga 

ditampilkan jendela/form baru : 

 



Silahkan klik tombol disebelah kanan kamar, pilih kamar yang kosong(Klik 2x 

di kamar) jika sudah klik tombol simpan, data kamar inap sudah masuk. Jika 

ingin memulangkan pasien silahkan klik pasien, silahkan klik tombol pulang 

kemudian klik tombol simpan. Untuk pencarian data pasien yang sudah pulang 

bisa di klik pada radio button Tgl.Masuk dan bisa dicari perperiode tanggal atau 

bisa juga di klik di radio button pulang dan bisa dicari per periode jam. Bisa saja 

ditampilkan data perkamar dengan memilih pilihan kamar. 

Tombol Masuk : Digunakan untuk memanggil form input masukan kamar inap. 

Tombol Pulang : Digunakan untuk memulangkan pasien ranap. 

Tombol Hapus : Digunakan untuk menghapus data pasien menginap(harus 

sudah dipulangkan) 

Tombol Cetak : Digunakan untuk mencetak data ranap pasien 

Tombol Keluar : Digunakan untuk keluar dari form kamar inap 

- Silahkan klik keluar untuk kembali ke form registrasi. Pilih pasien yang ada di 

tabel, klik kanan untuk menampilkan menu/popup menu yang ada, kemudian 

pilih Periksa Lab jika pasien rawat jalan ingin melakukan pemeriksaan lab 

sehingga ditampilkan jendela/form baru : 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Menu Kasir Ralan 

 

Untuk menampilkan data pasien bisa pada tombol hari ini, klu untuk menampilkan data 

semau pasien bisa dengan mengklik pada tombol semua data. Sedangkan untuk melihat 

pasien dari periode tanggal yang yang kita inginkan bisa dengan memasukkan tanggal yang 

diinginkan ditombol periode. 

Untuk mencari pasien berdasarkan dokter yang dituju maka bisa menggunakan tombol dokter 

yang dokternya bisa dipilih dari tanda tombol dokter sebelah kanan, pasien yang dilihat bisa 

berdasarkan hari ini, semua data maupun perperiode waktu yang diinginkan, jangan lupa 

tombol tampil data juga diset untuk mendapatkan data yang diinginkan. 

 



Data pasien sudah tampil maka untuk mengetahui besarnya tagihan pada tindakan rawat jalan 

maka klik 2 kali pada nomer rekam medis pasien lalu akan muncul tagihan rawat jalan. 

 

Setelah muncul tagihan maka ada 2 pilhan opsi pembayaran pasien yang pertama menjadi 

piutang dan kedua bayar langsung. 

1. Bila menjadi piutang 

 
Untuk menjadikan piutang maka centang pada tanda jadikan piutang, bisa pasien 

memberikan uang muka terlebih dahulu sehingga ada sisa piutang setelah itu klik 

tombol bayar maka akan muncul nota bayar. 



 nota bayar siap untuk dicetak. 

Pada menu kasir ralan untuk melihat semua tagihan maka bisa mengklik pada tombol 

lihat nanti akan muncul pilihan untuk melihat tagihan masuk dan juga piutang pasien. 

 
Pilih salah satu mana yang akan dilihat apakah tagihan masuk atau piutang pasien 

maka hasilnya : 



 
Data tagihan piutang maupun tagihan masuk pasien bisa dilihat dari periode waktu 

yang kita inginkan, bisa juga melihat satu pasien yang kita ingin tahu tagihan/piutang 

yang bisa kita lihat dengan memasukkan nomer rawat dari pasien yang ingin kita 

lihat. 

-Untuk menghapus data piutang pasien maka kita bisa mengklik nomer rawat/no 

tagihan lalu klik tombol hapus. 

-Tombol semua untuk menampilkan semua data piutang/tagihan masuk pasien. 

-tombol cetak berfungsi untuk menampilkan semua piutang pasien. 

 

Menu piutang pasien 

 
Klik 2 kali pada nomer rawat/no tagihan untuk melihat rincian piutang maka akan 

muncul menu rincian. 

Untuk melihat detail piutang maupun cicilan piutang maka klik mouse kanan pada 

nomer rawat maka muncul menu lalu pilih klik yang hendak dipilih apakah mau 

melihat detail piutang atau cicilan piutang. 



 
Pilih salah satu misal detail piutang maka klik pada detail piutang maka akan muncul 

menu: 

 
Pada menu rincian piutang untuk tombol cetak maka akan tampila laporan piutang 

pasien. 


