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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kendala Pengisian Formulir Lembar Identifikasi Bayi Baru Lahir 

terhadap penggunanya 

a. Bahan yang digunakan 70 gram. 

b. Warna dasar formulir sama dengan formulir lain sehingga sulit 

dibedakan. 

c. Margin yang sempit. 

d. Belum dibuatnya kotak-kotak pada kolom no. RM 

e. Belum adanya instruksi pada kolom pilihan. 

f. Spasi tanda tangan yang sempit dan belum ada pemisah setiap tanda 

tangan. 

g. Belum ada item isian cara melahirkan serta dihilangkan nomor gelang 

bayi. 

 

2. Desain Formulir dari Aspek Fisik, Aspek Anatomik dan Aspek Isi 

a. Aspek Fisik 

1) Bahan yang digunakan 70gram belum sesuai dengan teori karena 

merupakan lembar yang diabadiakan. 
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2) Bentuk kertas yang digunakan sudah sesuai teori yaitu persegi 

panjang. 

3) Ukuran kertas yang digunakan sudah sesuai dengan teori yaitu 

panjang 31 cm dan lebar 21,5 cm. 

4) Warna kertas yang digunakan sudah sesuai teori yaitu kertas putih 

dengan tinta berwarna hitam. 

5) Kemasan tidak digunakan sudah sesuai teori. 

b. Aspek Anatomik 

1) Heading 

a) Judul : terletak pada bagian tengah atas dan sudah sesuai. 

b) Sub judul : tidak terdapat sub judul karena sudah terperinci. 

c) Identitas rumah sakit : terletak dibagian kiri atas dibawah logo 

hal ini sudah sesuai. 

d) Identitas formulir : terletak dibagian kanan atas hal ini sudah 

sesuai. 

e) Nomor edisi : terletak dibagian kanan atas tergabung dengan 

identitas formulir hal ini belum sesuai. 

f) Nomor halaman : tidak terdapat pada formulir lembar identifikasi 

bayi baru lahir hal ini sudah sesuai karena hanya memiliki 

halaman tunggal. 

2) Introduction :  tidak memiliki introduction sudah sesuai karena judul 

sudah memberikan penjelasan tujuan formulir. 
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3) Instruction : tidak memiliki instruction pada pengisian item-item isian 

formulir ini hal ini belum sesuai. 

4) Body :  

a) Pengelompokan butir data : pengelompokan butir data antara 

data pribadi, data sosial dan data klinis pasien belum sesuai. 

b) Urutan kelompok : urutan data belum sesuai karena setiap butir 

data masih terpisah-pisah. 

c) Perataan : perataan yang digunakan sudah sesuai dengan 

menggunakan rata kiri (left) dan rata tengah (center). 

d) Margin : margin pada formulir ini belum sesuai yaitu 

menggunakan kiri 0,4 cm, kanan 1,4 cm, atas 1,9 cm, bawah 2 

cm. 

e) Spasi : spasi yang digunakan sudah sesuai dengan spasi 1 

pada vertikal dan 1,5 pada spasi horizontal. 

f) Jenis dan ukuran huruf : jenis dan ukuran huruf sudah sesuai. 

g) Cara pengisian : cara pengisian pada formulir ini dengan cara 

manual dan cap dalam hal ini belum sesuai. Dalam kebutuahan 

pada cara pengisian jenis kelamin perlu dibuat chek box untuk 

menyatukan persepsi dalam pengisian. 

h) Close : close atau penutup terdapat nama dan tanda tangan 

penanggung jawab, hal ini sudah sesuai. 
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c. Aspek Isi 

1) Kelengkapan butir data : kelengkapan butir data dalam formulir ini 

belum lengkap. Sesuai kebutuhan pengguna perlu ditambahkan isian 

cara melahirkan  dan lingkar perut. Sedangkan pada isian nomor 

gelang bayi dihilangkan. 

2) Terminology : tidak terdapat terminology pada formulir ini. 

3) Singkatan : terdapat singkatan TGL, NO dan RM pada formulir ini, hal 

ini sudah sesuai. 

 

B. Saran 

1. Perlunya revisi pada formulir lembar identifikasi bayi baru lahir yaitu sebagai 

berikut : 

a. Kendala Pengisian 

1) Perubahan bahan yang digunakan menjadi 80 gram. 

2) Perubahan pada warna dasar formulir menjadi merah muda. 

3) Perubahan pada margin bagian kiri menjadi 2 cm. 

4) Dibuatnya kolom kotak-kotak pada nomor RM. 

5) Penambahan instruksi pada jenis kelamin dan cara melahirkan. 

6) Pengaturan ulang spasi pada kolom tanda tangan dan ditambahnya 

garis untuk pemisah setiap kolomnya. 

7) Ditambahkan isian cara melahirkan pada formulir serta dihilangkan 

nomor gelang bayi. 
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b. Desain Formulir dari Aspek Fisik, Aspek Anatomik dan Aspek Isi 

1) Aspek Fisik 

Dari aspek fisik perlu dilakukan revisi pada bahan yang 

digunakan yaitu 70gram, belum sesuai karena formulir ini diabadikan 

dan diubah menjadi 80gram. Bentuk yang diinginkan yaitu persegi 

panjang dengan ukuran 31 cm dan 21,5 cm. Warna yang diinginkan 

berbeda dengan warna formulir lain maka akan diubah menjadi warna 

merah muda. Formulir lembar identifikasi bayi baru lahir tidak 

memelukan kemasan. 

2) Aspek Anatomik 

Dalam formulir lembar identifikasi bayi baru lahir nomor edisi 

sebaiknya dipisah dengan identitas formulir dan diletakan dibagian 

bawah kanan. Selain itu perlu ditambahkan instruction dengan 

ditunjukan oleh tanda *). Cara pengisian pada jenis kelamin sebaiknya 

menggunakan chek box agar dapat menyatukan persepsi dalam 

pengisian. Margin perlu ditambahkan pada bagian kiri yaitu 2 cm untuk 

karena dapat berpengaruh pada pelubangan formulir pada saat formulir 

dijadikan satu folder. 

3) Aspek Isi 

Kelengkapan butir data pada formulir lembar identifikasi bayi baru 

lahir perlu ditambahkan isian cara melahirkan dan lingkar perut, 

sedangkan pada isian nomor gelang bayi dihilangkan. 
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2. Perancangan ulang pada formulir lembar identifikasi bayi baru lahir sesuai 

teori dan kebutuhan pengguna. 


