
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Bandar Lampung awalnya terletak di 

Jalan Dr. Warsito No. 74 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Namun, sejak 

awal tahun 2017 lokasi kantor Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Bandar 

Lampung dipindahkan ke Jalan Way Pengubuan No. 3 Pahoman, Bandar Lampung. 

Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana 

tugas Walikota, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 

kota dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pelayanan (Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung). Dinas Kesehatan menyelenggarakan 

beberapa fungsi diantaranya perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan, 

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan, pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Walikota dibidang kesehatan, serta pelayanan administratif 

(Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung). 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan 

Pemerintahan Kota Bandar Lampung dibantu oleh berbagai pihak yang bertugas 

dibidang kesehatan, salah satunya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas). Puskesmas merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat pertama yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, 
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khususnya subsistem upaya kesehatan masyarakat. Puskesmas mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan 

di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat 

(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat).  

Saat ini, jumlah puskesmas yang berada di kota Bandar Lampung sebanyak 

30 puskesmas, yang terdiri dari 12 puskesmas rawat inap dan 18 puskesmas non 

rawat inap (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Untuk mendukung 

kegiatan pelayanan kesehatan, seluruh puskesmas tersebut perlu menyelenggarakan 

rekam medis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 

Pasal 1 Ayat 1, yang menyatakan bahwa “Rekam Medis adalah berkas yang berisi 

catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, obat yang 

diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien” 

(Supriyanto, Anwariningsih dan Suryono, 2012). Setiap puskesmas perlu 

melaporkan terkait penyakit yang didapat dari catatan rekam medis ke pihak Dinas 

Kesehatan kota Bandar Lampung yang digunakan untuk menentukan kebijakan 

(Handayani et al., 2013). 

Data rekam medis dari berbagai puskesmas sangat banyak dan sangat berguna 

bagi pihak Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung untuk mengetahui informasi 

tentang penyakit yang dialami oleh masyarakat kota Bandar Lampung, sehingga 

dapat membantu dalam menentukan kebijakan atau tindakan yang harus dilakukan 

untuk menangani atau mengatasi penyakit, serta untuk mencegah penyebaran 

penyakit (Handayani et al., 2013). Namun, setiap puskesmas tidak melakukan 

pelaporan, jika tidak diminta terlebih dahulu oleh pihak Dinas Kesehatan kota 
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Bandar Lampung, serta data tersebut memiliki jumlah yang sangat besar dan tidak 

saling terintegrasi karena berasal dari berbagai puskesmas di kota Bandar Lampung. 

Sehingga, pihak Dinas Kesehatan Pemerintahan kota Bandar Lampung mengalami 

kesulitan untuk mendapatkan informasi maupun laporan terkait penyakit yang 

dialami masyarakat, serta terlambat dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk 

penanganan dan pencegahan penyakit. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan dengan cara menjadikan 

Dinas Kesehatan Pemerintahan kota Bandar Lampung sebagai pusat pangkalan data 

untuk menampung data rekam medis dari berbagai puskesmas yang dapat 

menghasilkan informasi terkait penyakit yang dialami masyarakat. Salah satu 

sarana pusat pangkalan data yang dapat digunakan untuk menampung data rekam 

medis tersebut adalah gudang data (data warehouse). Gudang data merupakan 

tempat penampungan data perusahaan, instansi atau institusi yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mengandung makna atau informasi untuk kegiatan 

analisis dan pelaporan (Darudiato, 2010). Gudang data mendukung pengelolaan 

kembali, integrasi, dan analisis data yang memungkinkan pengguna mengakses 

informasi secara cepat dan akurat (Ardista, Taufik dan Purbandini, 2017). 

Sehingga, gudang data merupakan solusi yang tepat dalam pengelolaan data rekam 

medis. Dengan adanya gudang data, maka pihak Dinas Kesehatan dapat lebih 

mudah dalam melihat data dari berbagai puskesmas dengan jumlah yang sangat 

besar, dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat terkait penyakit yang 

dialami masyarakat, dan dapat membantu dalam pengambilan kebijakan, serta 

membantu dalam menentukan tindakan yang tepat untuk penanganan dan 

pencegahan penyakit (Suzana, Jemakmun dan Suyanto, 2013). 



4 

 

 

 

Tujuan perancangan arsitektur gudang data kesehatan Bandar Lampung 

adalah untuk membantu pihak Dinas Kesehatan Pemerintahan kota Bandar 

Lampung dalam mendapatkan kebutuhan akan informasi terkait penyakit. Adapun 

artifak yang digunakan pada penelitian ini diantaranya rekam medis dan informasi 

puskesmas. Arsitektur gudang data ini digunakan untuk mengubah artifak tersebut 

menjadi informasi yang bermanfaat terkait penyakit. Dengan pemanfaatan gudang 

data diharapkan dapat membantu pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 

dalam pengambilan keputusan, menentukan kebijakan dan tindakan yang tepat 

untuk menangani atau mengatasi penyakit, serta untuk mencegah penyebaran 

penyakit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana merancang suatu arsitektur gudang data kesehatan 

Bandar Lampung pada Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 

menghasilkan rancangan arsitektur gudang data kesehatan Bandar Lampung yang 

dapat memenuhi kebutuhan informasi pada Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung 

terkait penyakit. 

1.4 Batasan Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hanya melakukan perancangan arsitektur gudang data kesehatan Bandar 

Lampung untuk mengetahui informasi terkait penyakit yaitu persebaran 
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penyakit dan 10 penyakit terbanyak. Serta,informasi terkait pemakaian 

obat. 

2. Tidak melakukan perancangan aplikasi gudang data (data warehouse). 

3. Tidak membahas proses ETL (Extract, Transform, Load). 

4. Objek penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota 

Bandar Lampung. 

5. Jumlah data yang digunakan sesuai dengan jumlah data yang diperoleh 

dari puskesmas rawat inap Kedaton dan Dinas Kesehatan kota Bandar 

Lampung.  

6. Format laporan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan kota Bandar 

Lampung. 

7. SOA hanya digunakan sebagai referensi perancangan arsitektur gudang 

data. 

8. Hanya merancang arsitektur jaringan komunikasi data secara umum 

yaitu pembagian Server dan client, tidak melakukan penentuan lokasi 

masing-masing Server maupun client. 

9. Tools yang digunakan untuk membuat laporan adalah SSRS (SQL Server 

Report Services) 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan rancangan arsitektur gudang data kesehatan Bandar 

Lampung yang dapat diterapkan pada Dinas Kesehatan kota Bandar 

Lampung 
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2. Hasil rancangan arsitektur gudang data dapat dijadikan sebagai acuan, 

pedoman, ataupun referensi dalam merancang aplikasi gudang data. 


