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PERANCANGAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

BERBASIS SMS GATEWAY PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI 

LAMPUNG  

 

Customer Relationship Management (CRM) design based SMS Gateway of 

Lampung Province Department of Health 

 

 

Oleh : 

IKWAN PUJIANTO 

11312312 

 
 

 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah unsur pelaksana otomoni 

daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas 

(kadin).  Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pelanggannya dengan baik. Oleh 

karena itu, Dinas Kesehatan perlu mengaplikasikan strategi bisnis yang telah 

banyak diterapkan organisasi lainnya untuk memenuhi tuntuntan pemenuhan 

kebutuhan pelayanan publik terutama pada Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan 

Masyarakat yang mengurus tentang sumber daya manusia di bidang kesehatan. 

Salah satu pelayanan pada Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat 

yaitu dalam mengurus surat tanda registrasi (STR) tenaga kefarmasian. sistem 

penginformasian yang berjalan saat ini tentang informasi pengambilan dan 

informasi seputar proses pengurusan STR masih secara manual atau masih 

dituliskan pada papan pengumunman dan  di file list.  Dengan begitu banyak data 

yang ada sehingga akan memakan waktu yang lama untuk mengetahui informasi 

tentang STR tersebut. Salah satu strategi bisnis yang banyak diterapkan untuk 

mengelola pelayanan terhadap pelanggan adalah  Customer Relationship 

Management (CRM). CRM sendiri pendekatan yang sangat cocok umtuk 

menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggan. CRM berbasis SMS 

Gateway yaitu pelayanan pelanggan yang menggunakan media sms, dengan sms 

maka informasi yang berkaitan dengan informasi pengambilan surat tanda 

registrasi (STR) tenaga kefarmasian yang telah selesai dapat tersampaikan dengan 

baik dan dapat digunakan untuk mempertahankan kepuasan pelayanan, CRM 

berbasis SMS Gateway yang dirancang sebagai hasil dari tahap penentuan strategi 

bertujuan untuk mendukung proses pendekatan dengan masyarakat yang sedang 

melakukan pengusulan pembuatan STR Tenaga Kefarmasian ke kantor dinas. 
 

Kata Kuci : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung , Customer Relationship                 

Management, STR, SMS Gateway. 
 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

         Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah unsur pelaksana otomoni daerah 

dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas 

(kadin).  Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pelanggannya dengan baik. Oleh 

karena itu, Dinas Kesehatan perlu mengaplikasikan strategi bisnis yang telah 

banyak diterapkan organisasi lainnya untuk memenuhi tuntuntan pemenuhan 

kebutuhan pelayanan publik terutama pada Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan 

Masyarakat yang mengurus tentang sumber daya manusia di bidang kesehatan. 

 Salah satu pelayanan publik pada Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan 

Masyarakat yaitu Pelayanan dalam mengurus Surat Tanda Registrasi (STR) 

Tenaga Kefarmasian, sistem informasi yang masih berjalan saat ini tentang 

informasi pengambilan dan informasi seputar proses pengurusan STR masih 

secara manual atau masih dituliskan pada papan pengumuman dan  di file list 

yang begitu banyak data sehingga memakan waktu yang lama untuk mengetahui 

informasi tersebut. Untuk mendapatkan informasi STR yang telah dapat diambil 

atau informasi-informasi lain  mengenai STR tersebut, pengusul STR tersebut 

harus meluangkan waktu dan biaya untuk datang ke Dinas Kesehatan Provinsi 

lampung hanya untuk sekedar mengetahui informasi pengambilan STR yang telah 

selesai. Tidak jarang para pengambil STR kecewa karena STR yang diurus belum 

selesai dibuat, sehingga akan memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk 



sering datang ke kantor dinas sampai dengan informasi bahwa pengusul sudah 

dapat mengambil STR yang mereka usulkan.  

 Dalam perkembangan teknologi yang semakin gencar saat ini banyak 

berbagai metode strategi bisnis dikembangkan bertujuan untuk menarik 

pelanggan, salah satu metode tersebut adalah Customer Relationship Management 

(CRM). CRM adalah strategi yang diterapkan untuk mempelajari kebutuhan dan 

perilaku konsumen agar perusahaan dapat mempertahankan konsumen tersebut 

dengan cara membangun relasi yang kuat antara konsumen dengan perusahaan.  

Tidak hanya perusahaan yang cocok untuk menerapkan metode ini untuk 

mengelola pelayanan terhadap pelanggan, instansi pemerintah seperti Dinas 

Kesehatan Provinsi Lampung sangat cocok untuk menerapkan metode ini guna 

memaksinalkan dalam melakukan pelayanan publik.  

 Metode CRM ini memerlukan teknologi sebagai media untuk mendukung 

dalam penerapan nya, salah satu teknologi dari berbagai teknologi yang ada saat 

ini dan sangat tepat digunakan yaitu teknologi berbasis SMS. Teknologi ini 

mempunyai akses yang jauh hingga ke plosok sekali pun. Dalam penyebaran 

informasi secara cepat dan tepat lewat teknologi ini dapat menggunakan SMS 

dengan server gateway dan disebut juga dengan SMS Gateway,  sehingga 

memungkin kan mengirim SMS dan teknologi SMS Gateway ini juga dapat 

memberikan tanggapan terhadap SMS yang masuk ke server secara otomatis 

sesuai format sms yang telah ditentukan. 

 Dengan CRM berbasis SMS Gateway ini maka informasi yang berkaitan 

dengan informasi pengambilan surat tanda registrasi (STR) tenaga kefarmasian 

yang telah selesai dapat tersampaikan dengan baik dan dapat digunakan untuk 



mempertahankan kepuasan pelayanan. CRM berbasis SMS Gateway ini 

diharapkan dapat membantu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam 

memberikan informasi pengambilan surat tanda registrasi (STR) tenaga 

kefarmasian yang telah selesai secara cepat dimanapun pengakses berada sehingga 

dapat menekan waktu dan biaya, serta proses dalam mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan akan lebih cepat dan efisien.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul 

tentang:  

“PERANCANGAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

BERBASIS SMS GATEWAY PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI 

LAMPUNG”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan 

suatu permasalahan yang akan menjadikan dasar dalam penyusunanan laporan 

praktik kerja lapangan ini, adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu      

Bagaimana merancang CRM berbasis SMS Gateway pada Dinas Kesehatan 

Provinsi Lampung ? 

 

 

1.3.Batasan Masalah  

 Dengan maksud agar pembahasan dan penyusunan laporan dapat dilakukan 

secara terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan 

pada Perancangan CRM (Costumer Relstionship Management) berbasis SMS 



Gateway Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, maka perlu ditetapkan 

batasan-batasan dari masalah yang dihadapi yaitu :  

1. Penerapan Sistem ini hanya pada Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan 

Masyarakat.   

2. Laporan PKL ini hanya sebatas pada perancangan. 

3. Pendekatan perancangan menggunakan terstruktur. 

4. Perancangan sistem ini hanya untuk penginformasian Surat Tanda 

Registrasi (STR) Tenaga Kefarmasian. 

  

1.4.   Tujuan Penulisan Laporan PKL 

          Penelitian dan pembuatan laporan praktek kerja lapangan ini bertujuan 

membangun dan mengembangkan aplikasi CRM berbasis SMS Gateway pada 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Adapun tujuan dari pembangunan CRM  ini 

adalah untuk mempermudah dalam pembuatan program. 

 

1.5. Metode Pengumpulan Data   

          Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang menjadi bahan dalam 

laporan ini dan untuk mempermudah dalam penulisan laporan ini, maka 

pengumpulan data pada laporan ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu: 

1.5.1. Wawancara (Interview) 

   Wawancara merupakan metode mengumpulkan data dengan cara bertanya 

langsung kepada pihak-pihak terkait mengenai data-data yang akan dibutuhkan 

dalam penulisan laporan.  Dalam hal ini penulis melakukan diskusi dengan 

pembimbing lapangan dan karyawan tempat melakukan praktik kerja lapangan. 

 

1.5.2. Pengamatan (Observation) 

   Pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bisa 

dikatakan efektif untuk mengetahui proses kerja yang terjadi pada perusahaan, 

karena secara langsung mengamati terhadap obyek-obyek yang menjadi pokok 

permasalahan. 



 

1.5.3. Tinjauan Pustaka (Library Research) 

   Penelitian ini dilakukan dengan memperlajari atau membaca dari proses 

penulisan yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai bentuk bahan yang 

berupa buku, artikel dokumen yang ada kaitanya dengan penyusunan laporan. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

          Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan PKL, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan 

pada sebuah laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi menjelaskan tentang konsep dasar sistem, Pengertian aplikasi 

Pengertian Veteriner, metode pengembangan sistem, Struktur, Bagan Alir Sistem, 

Pengertian DFD, Pengertian Basis Data, Kamus data, dan Relasi data. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Perusahaan yaitu: Sejarah 

singkat Perusahan, Visi dan Misi, Tujuan, Struktur Organisasi dan Tugas-tugas 

masing-masing bagian produk-produk pada perusahaan. 

 

BAB IV PEMBAHASAAN 

Bab ini berisikan tentang laporan aktifitas / kegitan selama melakukan 

praktik kerja lapangan, analisis sistem yang sedang berjalan pada Dinas 

Kesehatan Provinsi Lampung, usulan desain perancangan pengembangan sistem 

baru. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

Bab yang berisikan simpulan yang dapat di ambil dari hasil kajian 

pembahasan atas analisis Perancangan CRM (Costumer Relationship 

Management) berbasis SMS Gateway Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

DAFTAR PUSTAKA 

Penjelasan yang berisi pustaka yang diacu dalam penulisan laporan PKL 

dan disusun kebawah menurut abjad nama akhir penulis pertama. 

 

LAMPIRAN 

Kelengkapan yang memuat keterangan atau informasi yang diperlukan pada 

pelaksanaan penelitian, untuk melengkapi laporan PKL. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.   Perancangan  

 Menurut Jogiyanto (2005), perancangan sistem adalah proses 

pengembangan spesifikasi sistem baru berdasarkan hasil rekomendasi analisis 

sistem. Dalam tahap perancangan, tim kerja desain harus merancang spesifikasi 

yang dibutuhkan dalam berbagai kertas kerja. Kertas kerja itu harus memuat 

berbagai uraian mengenai input, proses, dan output dari sistem yang diusulkan. 

Desain atau perancangan sistem dapat diartikan sebagai : 

1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 

2. Pendefinisian atas kebutuhan-kebutuhan fungsional. 

3. Persiapan untuk rancang bangun implementasi. 

4. Menggambarkan bagaimana sesuatu sistem dibentuk, berupa 

penggambaran perencanaan, pembuatan sketsa, pengaturan dari 

beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan 

berfungsi. 

5. Konfigurasi komponen software dan hardware sistem. 

2.2.   CRM (Customer Relationship Management) 

2.2.1. Pengertian CRM 

 CRM  (customer relationship management)  menjadi istilah yang pada 

beberapa tahun terakhir semakin populer. Ditambah dengan perkembangan 

teknologi informasi yang semakin menambah berbagai aplikasi bisnis, CRM 

menjadi salah satu proses bisnis yang menarik untuk diperbincangkan. CRM 



merupakan proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan 

dan secara cermat mengelola semua “titik sentuhan” pelanggan demi 

memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Titik sentuhan pelanggan adalah 

kesempatan apa pun di mana seorang pelanggan menghadapi merek dan produk 

mulai dari pengalaman aktual, komunikasi massal sampai observasi kasual . CRM 

memungkinkan perusahaan memberikan layanan pelanggan unggul saat diminta 

melalui penggunaan yang efektif atsa laporan individual. Berdasarkan yang 

mereka ketahui tentang setiap pelanggan bernilai, perusahaan dapat 

menyelaraskan tawaran pasar, layanan, program, pesan, dan media. CRM penting 

karena pendorong utama dari profitabilitas perusahaan adalah kumpulan nilai dari 

basis pelanggan perusahaan (Tunggal,2008).  

 CRM adalah strategi yang diterapkan untuk mempelajari kebutuhan dan 

perilaku konsumen agar perusahaan dapat mempertahankan konsumen tersebut 

dengan cara membangun relasi yang kuat antara konsumen dengan perusahaan. 

CRM bukanlah semata-mata teknologi, meskipun dalam pelaksanaannya  harus 

didukung oleh serangkaian teknologi. CRM adalah sebuah proses yang 

menggabungkan berbagai potongan informasi tentang konsumen, penjualan, 

efektivitas pemasaran, tingkat respon pasar, dan tren pasar. Pelanggan tidak 

menginginkan diperlakukan secara sama. Akan tetapi mereka ingin diperlakukan 

secara individual (Tunggal,2008). Banyak aspek yang tercakup dalam CRM. 

Aspek tersebut pada umumnya akan berhubungan langsung dengan salah satu 

aspek berikut (Tunggal,2008) :  

1. Operasi  front office  yang langsung berinteraksi dengan pelanggan 

seperti ketemu langsung, panggilan telepon, e-mail, layanan online, dll.  



2. Operasi  back office yang sangat berpengaruh pada aktivitas layanan di 

front office seperti bagian pembayaran, perawatan, perencanaan, 

pemasaran, dll.  

3. Hubungan bisnis, yaitu interaksi dengan perusahaan dan rekanan lain 

seperti supplier / vendo, outlet pengencer, dan distribusi, jaringan 

industri. Jaringan eksternal ini akan mendukung aktivitas di  front office 

dan back office.  

4. kunci dalam CRM  dapat dianalisa dengan tujuan melakukan 

perencanaan kampanye pada target pemasaran, memahami strategi bisnis, 

dan memutuskan keberhasilan kebutuhan aktivitas CRM seperti 

karakteristik pelanggan, pendapatan dan keuntungan. 

 

2.2.2. Strategi dan Implementasi CRM 

 Sasaran untuk menjalankan strategi CRM harus mempertimbangkan dituasi 

spesifik yang dihadapi perusahaan dan juga kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Informasi yang didapat melalui inisiasi CRM dapat mendukung pengembangan 

strategi pemasaran dengan mengembangkan pengetahuan pada area-area tertentu 

seperti identifikasi segmen pelanggn produk yang disampaikan, juga identifikasi 

pelanggan blue chip (yang paling menguntungkan) (Tunggal,2008). 

 Sasaran ini dilakukan dengan melakukan manipulasi informasi yang terkait 

yang selanjutnya dimanfaatkan menjadi pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan 

pengetahuan yang memungkinkan perusahan dapat lebih memahami pelanggan, 

dan digunnakan untuk menyesuaikan kapabilitas organisasi agar dapat lebih 

memungkinkan perusahaan dapat lebih memahami pelanggan, dan digunakan 



menyesuaikan kapabilitas organisasi agar dapat memberikan nilai yang lebih baik 

lagi bagi pelanggan. Strategi CRM bervariasi dalam besaran, komplesitas, 

cakupannya. Hal ini akan berpengaruh pada tipe apa CRM dikembangkan. 

Strategi CRM yang efektif akan fokus pada berbagai saluran. Perusahaan harus 

secara efektif mengelola saluran ini untuk perbaikan pelayanan  (Tunggal,2008).  

 Implementasi CRM  di banyak perusahaan ke depannya akan semakin 

banyak dilakukan, terutama disebabkan oleh persaingan antar perusahaan yang 

semakin ketat dan juga tutuntan konsumen yang semakin tinggi. Implementasi 

CRM pada akhirnya tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi lebih pada strategi 

perusahaan secara keseluruhan. Teknologi pada akhirnya adalah sebagai alat agar 

implementasi CRM  berjalan dengan sukses, walaupun sebaliknya tanpa 

dukungan teknologi yang memadai, akan sulit mengimplementasikan CRM yang 

komprehesif bagi sebuah perusahaan (Tunggal,2008).   

 

 2.2.3    Manfaat CRM  

  CRM memberikan beberapa manfaat sebagai berikut (Tunggal,2008) :  

1. Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan 

pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, kita 

bisa melakukan penjualan dan pelayanan via  web sehingga peluang 

dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus 

untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut.  

2.  Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan 

informasi dan semua titik kontak dengan pelanggan apakah itu via 



web, call center,  ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di 

lapangan.  

3.  Membantu perusahaan / organisasi sehingga memungkinkan bagian 

marketing untuk mengidentifikasi secara tepat pelanggan / relasi 

mereka, mengatur bagian  marketing dengan tujuan dan sasaran yang 

jelas serta meningkatkan kualitas bagian marketing.  

4.  Membantu perusahaan / organisasi untuk meningkatkan kinerja 

dengan mengoptimalkan  sharing informasi oleh beberapa pegawai 

dan mempersingkat proses yang ada.  

5.  Memungkinkan bentuk hubungan personal dengan pelanggan / relasi 

dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan / relasi dan 

memaksimalkan keuntungan yang didapat, mengidentifikasi 

pelanggan / relasi yang potensial dan memberikan mereka  service  

yang lebih dibandingkan pelanggan / relasi lainnya. Memberikan 

informasi kepada pegawai lainnya untuk mengetahui secara pasti 

pelanggan / relasi mereka, mengetahui kebutuhannya dan 

membagung hubungan yang efektif antara perusahaan organisasi, 

pelanggan / relasi dan partner pendukung lainnya. 

 

2.3. SMS Gateway 

 Perkembangan dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya perpindahan data informasi 

dengan sangat cepat. Hal ini menuntut setiap individu ataupun institusi untuk terus 

mengikuti perkembangan teknilogi informasi. Salah satu teknologi informasi yang 



sangat berkembang saat ini adalah  WEB Programming. WEB Programming  bisa 

dikembangkan lagi menjadi berbagai aplikasi praktis yang bisa diterapkan dalam 

kehidupan kita, salah satunya adalah SMS Gateway (Tarigan, 2012). 

 

2.3.1. Manfaat SMS Gateway 

SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi penyebaran informasi dengan 

menggunakan SMS. Anda dapat menyebarkan pesan ke banyak nomor secara 

otomatis dan cepat yang langsung terhubung dengan database nomor-nomor 

ponsel saja, tanpa harus mengetik ratusan nomor dan pesan diponsel anda, karena 

semua nomor akan diambil secara otomatis dari database tersebut. 

Selain itu, dengan adanya SMS Gateway, anda dapat mengelola pesan-pesan 

yang ingin dikirim. Dengan menggunakan program tambahan yang dapat dibuat 

sendiri, pengirim pesan dapat lebih fleksibel dalam mengirim berita, karena 

biasanya pesan yang ingin dikirim berbeda-beda untuk masing-masing 

penerimanya (Tarigan, 2012). 

 

 

 

2.3.2. Cara Kerja SMS Gateway 

Cara kerja SMS Gateway pada dasarnya hamper sama dengan mengirimkan 

SMS melalui handphone pada umumnya. Hanya saja, bedanya adalah perangkat 

pengirimnya bukan lagi handphone, tetapi Modem GSM. Nah, modem inilah yang 

dikendalikan oleh PC menggunakan aplikasi SMS Gateway yang akan dibuat 

(Tarigan, 2012). Dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 



 

 

Gambar 2.1 Blok Diagram SMS Gateway 

Sumber : Daud Edison Tarigan, hal 3, 2012 

 

2.4. Gammu SMS Gateway 

2.4.1. Pengertian Gammu 

Gammu adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai 

fungsi pada handphone, modem dan perangkat sejenis lainnya.  

Fungsi-fungsi yang dapat dikelola oleh Gammu antara lain adalah fungsi 

nomor kontak (phonebook) dan fungsi SMS. Namun, untuk aplikasi yang akan 

kita kembangkan ini, kita akan lebih banyak menggunakan fungsi  

SMS dari Gammu. (Tarigan, 2012). 

 

2.4.2. Keunggulan Gammu 

Kelebihan Gammu dibandingkan tool SMS Gateway lainnya adalah :  

a)  Gammu bisa dijalankan di Windows Linux  



b)  Banyak device yang kompatibel dengan Gammu  

c)  Gammu menggunakan Database MySQL  

d) Baik kabel data USB maupun SERIAL, semuanya kompatibel dengan 

Gammu  

e)  Gammu adalah aplikasi open source yang dapat dipakai secara gratis  

f) Gammu tidak banyak menggunakan hartware (hanya memerlukan 

PC_modem), sehingga memudahkan dalam mengembangkan aplikasi 

dengan modal terjangkau. 

 

2.4.3. Manfaat Gammu dengan SMS Gateway 

Gammu SMS Gateway akan sangat mempermudah kita untuk 

mengirimkan SMS dalam jumlah yang banyak melalui computer. Contoh 

aplikasinya dapat digunakan sebagai pengirim SMS massal, SMS polling, SMS 

auto replay, SMS on Demand, SMS Scheduller, dan lain sebagainya. 

 

2.5. Aplikasi Web, PHP, MySQL 

2.5.1. Aplikasi Web 

Kepopuleran Internet di seluruh penjuru dunia mendorong aplikasi web 

semakin diminati. Aplikasi  web  adalah jenis aplikasi yang diakses melalui  

browser,  misalnya Internet Explorer, sedangkan web server adalah server yang 

melayani permintaan aplikasi  web (Kadir,2009). 

Aplikasi web yang paling dasar ditulis menggunakan HTML. Sebagaimana 

diketahui, HTML  (hypertext markup language) adalah bahasa standar untuk 



membuat halaman-halaman  web, sebagai contoh, berikut adalah kode HTML 

(disimpan dengan ekstensi .htm atau .html) (Kadir,2009). 

<html>  

<head>  

<title>Belajar HTML<.title>  

</head>  

<body>  

Selamat Belajar HTML.<br>  

</body>  

    </html> 

 

2.5.2. PHP (Hypertext Prepocessor) 

PHP merupakan bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak 

digunakan untuk pemrograman  web, PHP disebut juga pemrograman  server side, 

artinya program dijalankan pada  server. Skema yang memungkinkan suatu 

aplikasi berinteraksi dengan  database menggunakan PHP (Kadir,2009). Gambar 

mekanisme pemanggilan aplikasi web bertipe PHP dapat dilihat pada gambar 2.2 

berikut: 



 

 

Gambar 2.2 Mekanisme pemanggilan aplikasi web bertipe PHP 

Sumber : Abdul Kadir, hal 4, 2009 

 

2.5.3. MySQL 

Database sering didefinisikan sebagai kumpulan data yang terkait. Secara 

teknis, yang berada dalam sebuah  database adalah sekumpulan tabel atau objek 

lain (indeks, view, dll). Tujuan utama pembuatan database adalah untuk 

memudahkan dalam mengakses data. Data dapat ditambahkan, diubah, dihapus, 

atau dibaca dengan relatif mudah dan cepat. Sebuah tabel (atau kadang disebut 

relasi) berisi sejumlah baris dan kolom. Perpotongan baris dan kolom menyatakan 

sebuah data. Kolom sering kali disebut  field dan baris acap kali disebut  record . 



MySQL merupakan database multiuser yang menggunakan bahasa Structure 

Query Language  (SQL). MySQL dalam operasi client-server, melibatkan server-

daemon MySQL di sisi server dan berbagai macam program, serta library yang 

berjalan di sisi client. MySQL mampu menangani data yang cukup besar 

(Kadir,2009).   

SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses server 

database. Bahasa ini awalnya dikembangkan IBM, tetapi telah diadopsi dan 

digunakan sebagai standar industri. Dengan menggunakan SQL, proses akses 

database menjadi lebih  friendly. Dalam konteks bahasa SQL, informasi umumnya 

tersimpan dalam table-tabel yang secara logis merupakan struktur dua dimensi 

yang terdiri atas baris-baris data yang berada dalam satu atau lebih kolom. Baris 

pada table sering disebut entitas dari data, sedangkan kolom sering disebut atribut 

atau field. Keseluruhan table itu dihimpun dalam suatu kesatuan yang disebut 

database (Kadir,2009). 

 

2.6.  Metode Pengembangan Sistem (Metode Waterfall) 

Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini menggambarkan 

pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat 

lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui 

tahapan-tahapan perencanaan (planning), permodelan (modeling), konstruksi 

(construction), serta penyerahan sistem ke para pelanggan/pengguna 

(deployment), yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang 



dihasilkan (Pressman, 2012). Tahapan metode waterfall dapat dilihat pada gambar 

2.3 di bawah ini: 

 

 

Gambar 2.3  Tahapan Metode Waterfall 

 

2.6.1 Tahapan Metode Waterfall 

Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan 

yang berurut yaitu: requirement (analisis kebutuhan), design system (desain 

sistem), Coding (pengkodean)  & Testing (pengujian), Penerapan Program, 

pemeliharaan. Tahapan tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut : 

1.       Requirement Analisis 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk 

memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan 

perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui 

wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan oleh pengguna. 

2.        System Design 

https://3.bp.blogspot.com/-HzUKzMD21Fw/V-aFJv1ju5I/AAAAAAAAAyg/th_iQzU0gT0cAb46Xx0RECEFelx8mGL4wCLcB/s1600/waterfall.jpg


Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini 

dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan 

perangkat keras (hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam 

mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3.        Implementation 

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang 

disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan 

dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. 

4.        Integration & Testing 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke 

dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah 

integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek  setiap kegagalan maupun 

kesalahan. 

5.       Operation & Maintenance 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang  sudah  jadi,  

dijalankan  serta dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 

Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 

kebutuhan baru. 

 

2.2.6.  Kelebihan Metode Waterfall 

Kelebihan menggunakan metode air terjun (waterfall) adalah metode ini 

memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol. proses pengembangan 

model fase one by one, sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan 



terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, 

pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan 

pemeliharaan. 

 

2.2.7.  Kekurangan Metode Waterfall 

Kekurangan menggunakan metode waterfall adalah metode ini tidak 

memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya. 

Karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan 

mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep 

sebelumnya. 

 

2.7. Alat Pengembangan Sistem 

2.7.1.Bagan Alir Dokumen 

Menurut Al-Bahra bi Ladjamudin (2005:263) 

“Flowchart adalah bagan – bagan yang mempunyai arus yang 

menggambarkan langkah – langkah penyelesaian suatu masalah”. 

Flowchart disusun dengan simbol. Simbol ini dipakai sebagai alat bantu 

menggambarkan proses di dalam sistem. Simbol – simbol yang dapat digunakan 

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : 

 

1. Flow Direction Symbols (Simbol penghubung / alur) 

Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu 

dengan simbol yang lain. Simbol – simbol tersebut dapat dilihat pada 

table 2.1 berikut : 

Table 2.1  Simbol Penghubung / Alur 



Simbol Keterangan 

 Simbol Arus / Flow 

Untuk menyatakan Jalan Arus Suatu Proses 

 Simbol Communication link 

Untuk menyatakan bahwa adanya transaksi suatu 

informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. 

 Simbol Connector 

Untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke 

proses lainnya dalam halaman/lembar yang sama. 

Simbol Keterangan 

 Simbol Offline Connector 

Untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke 

proses lainnya dalam halaman/atau lembar yang 

berbeda 

Sumber : Al-Bahra bin Ladjamudin (2005 : 266) 

 

2. Processing Symbols (Simbol Proses) 

Simbol yang menunjukan jenis operasi pengolahan dalam suatu 

proses/prosedur. Simbol – simbol dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: 

Table 2.2  Simbol Proses 

Simbol Keterangan 



 
Computer Process 

Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan 

komputer secara online 

 
Simbol Manual 

Untuk menyatakan suatu tindakan yang tidak 

dilakukan oleh komputer. 

 
Simbol Decision / logika 

Untuk menunjukan kondisi yang akan menghasilakan 

dua kemungkinan jawaban, ya/tidak. 

 
Simbol Predefined Proses 

Untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan 

suatu pengolahan untuk memberi harga awal. 

 Simbol Terminal 

Untuk menyatakan permulaan atau akhir dari suatu 

sistem. 

 

 

Simbol 
Keterangan 

 

 

Simbol Keying Operation 

Untuk menyatakn segala jenis operasi yang diproses 

dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai 

keyboard. 

 Arsip Sementara  



Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

pengarsipan data secara sementara. 

 Arsip Permanen 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip 

permanen dimana data tidak akan diproses lagi. 

 Simbol Manual Input 

Untuk memasukkan data secara manual dengan 

menggunakan online keyboard. 

Sumber : Al-Bahra bin Ladjamudin (2005 : 267) 

3. Input-output symbols (Simbol Input-Output) 

Simbol yang menunjukan jenis peralatan yang digunakan sebagai media 

input atau output. Simbol – simbol tersebut dapat dilihat pada table 2.3 

berikut : 

 

 

 

Table 2.3  Simbol Input – Output 

Simbol Keterangan 

 Simbol Document 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua 

jenis dokumen, yang merupakan formulir yang 

digunakan untuk merekam terjadinya suatu transaksi. 



 Simbol input – output 

Untuk menyatakan proses input dan output tanpa 

tergantung dengan jenis peralatannya. 

 Simbol Punched Card 

Untuk menyatakan input berasal dari kartu atau 

output ditulis kekartu. 

 Simbol Disk Storage 

Untuk menyatakan input berasal dari disk atau output 

disimpan ke disk. 

 Simbol Display 

Untuk menyatakan peralatan output yang digunakan 

berupa layar. 

 

Simbol Keterangan 

 Komentar 

Menunjukkan penjelasan dari suatu proses. 

Sumber : Al-Bahra bin Ladjamudin (2005:268) 

2.8. Data Flow Diagram (DFD) 



 DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada 

atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa 

mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir. 

Hanif Al Fatta (2007:119) DFD merupakan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan proses-proses yang terjadi  pada sistem yang akan 

dikembangkan.  

Yakub (2012:155) Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat untuk 

membuat diagram yang serbaguna. 

 Simbol yang digunakan dalam diagram arus data terdiri dari empat buah simbol, 

dapat dilihat pada table 2.4 berikut :  

Tabel 2.4 Simbol Data Flow Diagram 

Gambar Keterangan 

 Entitas Luar (External Entity) 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan asal data 

atau tujuan data 

Gambar Keterangan 

 Proses 

Simbol ini digunakan untuk proses pengolahan atau 

transformasi data 

 Data Store 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan data flow 



yang sudah disimpan atau diarsipkan 

 Data flow 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan aliran data 

yang berjalan 

Sumber : Menurut Jogiyanto (2003:66) 

Ada beberapa tahapan dalam pembuatan data flow diagram yaitu: 

1. Diagram level konteks : digunakan untuk menggambarkan sistem 

secara global. 

2. Diagram level nol : digunakan untuk menggambarkan tahapan-

tahapan proses ada dalam diagram konteks. 

3. Diagram detail (level) : digunakan untuk menggambarkan arus data 

yang lebih mendetail dalam  proses diagram level nol. 

 

 

 

2.9. Basis Data 

2.9.1. Pengertian Basis Data 

 Definisi basis data dalam buku Konsep dan Tuntunan Praktek Basis data 

adalah : 

“Sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara informasi dan 

membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. (Kadir,2000 : 9)”. 

 



2.9.2. Kegunaan Basis Data atau Syarat Basis Data 

1. Redudansi dan Inkonsistensi Data 

Penyimpanan data yang sama berulang-ulang dibeberapa file hal ini 

dapat juga mengakibatkan Inkonsistensi (tidak konsisten). 

2. Kesulitan dalam pengaksesan data 

Ketika akan mencetak data berapa jumlah mahasiswa yang berprestasi, 

padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan 

data tersebut. 

3. Isolasi data untuk standarisasi. 

4. Data dalam suatu file, jika terdapat bentuk yang tidak sama, maka ini 

menyulitkan dalam menulis program aplikasi untuk mengambil dan 

menyimpan data. 

5. Multiple user 

Data base digunakan karena nantinya data digunakan oleh banyak orang 

dalam waktu yang berbeda diakses oleh program yang sama tetapi 

berbeda orang dan waktu. 

6. Masalah Keamanan 

Tidak semua pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses 

semua data, maka untuk menjaga keamanan data dapat diatur oleh 

program yang dibuat oleh pemrogram, misalnya diberi password. 

7. Masalah Intergitas 

Data base berisikan file-file yang saling berkaitan, masalah utama 

adalah bagaiman kaitan antara file. 

 



2.9.3. Kamus Data 

 Kamus data atau data dictionary atau disebut juga dengan sistem data 

directory, adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi 

dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan Kamus Data, analisis sistem 

dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Kamus Data 

dibuat pada tahap analisis sistem dan digunakan baik pada tahap analisis maupun 

pada tahap perancangan sistem. 

 

2.9.4. Relasi Data ( Entity Relation Diagram / ERD ) 

Entity Relation Diagram  merupakan suatu komponen-komponen himpunan 

entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut yang 

mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang ditinjau. Entity Relation 

Diagram menggambarkan data dan hubungan antar data secara global dengan 

menggunakan Entity Relation Diagram. Simbol-simbol yang digunakan pada E-R 

Diagram dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini: 

Tabel 2.5 Simbol – Simbol Standar untuk Pembuatan E-R Diagram 

SIMBOL KETERANGAN 

 Entitas 

Simbol ini menunjukan kejadian atau konsep yang 

informasinya direkam. 

 Relasi  

Simbol ini menunjukan hubungan yang ada antara dua 

jenis entitas.  

 

 

  

 



 Arus Data 

 Simbol ini menunjukan arus data. 

 Atribut   

Simbol ini mewakili suatu entity.   

Sumber : Menurut Jogiyanto (2003:66) 

 

Relasi antar dua file atau dua tabel dikategorikan menjadi tiga macam: 

1. One To One 

Hubungan antara file satu dengan file yang kedua adalah satu berbanding satu. 

Gambar One To One dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut: 

 

    1   1 

 

Gambar 2.4 Relasi One To One 

(Sumber : Ladjamudin , Al-Bahra  : 2005 : 803) 

2. One To Many 

Hubungan antara file yang satu dengan file yang kedua adalah satu berbanding 

banyak atau banyak berbanding satu. Gambar One To Many dapat dilihat pada 

gambar 2.5 berikut: 

   1      M 

 

Gambar 2.5 Relasi One To Many 

(Sumber : Ladjamudin , Al-Bahra  : 2005 : 803) 

 



3. Many To Many 

Hubungan antara file yang satu antara file yang kedua adalah banyak berbanding 

banyak. Gambar Many To Many dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut:  

   

              M         M 

 

 

Gambar 2.6 Relasi Many To Many 

(Sumber : Ladjamudin , Al-Bahra  : 2005 : 803) 

 

2.9.5. Kunci Elemen Data (Key)  

 Key adalah elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut 

pada waktu akses atau bias juga digunakan untuk mengidentifikasi setiap 

entity/record/ baris.  Jenis-jenis Key adalah: 

a. Superkey 

Superkey merupakan satu atau lebih atribut (kumpulan atribut) dari 

suatu tabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi entity/record 

dari table tersebut secara unik. (tidak semua atribut dapat menjadi 

superkey). 

b.  Candidate Key 

Superkey dengan jumlah atribut minimal, disebut juga dengan 

candidate key. Candidate key tidak boleh berisi atribut dari table yang 

lain, sehingga candidate key sudah pasti superkey namun belum tentu 

sebaliknya. 



c.  Primari Key 

Salah satu atribut dari candidate key dapat dipilih/ditentukan menjadi 

primary key dengan tiga kriteria sebagai berikut: 

1. Key tersebut lebih natural untuk digunakan sebagai acuan 

2. Key tersebut lebih sederhana 

3. Key tersebut terjamin keunikannya. 

d.  Alternate Key 

Setiap atribut dari candidate key yang tidak terpilih menjadi primary 

key, maka atribut-atribut tersebutdinamakan alternate key. 

e.  Foreign Key 

Foreign Key merupakan sembarang atribut yang menunjuk kepada 

primary key pada tabel lain. Foreign Key akan terjadi pada suatu relasi 

yang memiliki kardinalitas one to many (satu ke banyak) atau many to 

many (banyak ke banyak). Foreign key  biasanya selalu diletakkan 

pada tabel/relasi yang mengarah ke banyak. 

 

2.10. Pengertian STR 

Menurut  Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, Registrasi adalah pencatatan 

resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan 

telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk 

menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya.  

Sedangkan Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang telah 



diregistrasi. STR sendiri berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada 

tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan di tahun kelima. STR dapat 

diperpanjang setiap 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan perpanjangan 

STR.  

 

2.11. Tenaga Kefarmasian 

2.11.1. Pengertian Tenaga Kefarmasian 

Dikutip dari PP 51 tahun 2009 - Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga 

kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri 

atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. 

 

 

1. Apoteker  

Sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah 

mengucapkan sumpah jabatan apoteker. 

2. Tenaga teknis kefarmasian  

Tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan 

kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, 

analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang 

Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Tenaga kefarmasian 

adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker 

dan Tenaga Teknis Kefarmasian. 

 



2.11.2. Macam – macam Tenaga Kefarmasian 

Tenaga Kefarmasian menurut PP.32/1996 adalah Apoteker, Asisten 

Apoteker dan Ahli Madya Farmasi. 

1. Apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di 

bidang kefarmasian baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan 

bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. 

2. Asisten Apoteker yang dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

1332/MENKES/SK/X/2002 adalah mereka yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan 

kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.Sedangkan asisten apoteker 

menurut pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

679/MENKES/SK/V/2003, tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten 

Apoteker menyebutkan bahwa “Asisten Apoteker adalah Tenaga 

Kesehatan yang berijasah Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi 

Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan 

Makanan Jurusan Analis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Ahli Madya (A.Md.) merupakan gelar vokasi yang diberikan kepada 

lulusan program pendidikan diploma 3. Penyandang Gelar A.Md memiliki 

ketrampilan praktis daripada teoritis. Pada proses belajarnya hampir 

seluruh mata kuliah pada program D3 ini memiliki komposisi 30% teori 

dan 70% praktek. Pengajar pada program D-3 minimum bergelar S-2. 

 

 



BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1. Deskripsi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

 Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dikarenakan 

diberlakunya Undang – Undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang 

ditindaklanjuti kedalam PERDA No.17 TAHUN 2000 tentang pembentukan 

Dinas - Dinas daerah Provinsi Lampung. Pendirian Dinas Kesehatan Provinsi 

Lampung dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan 

kualitas lingkup hidup dengan pendekatan paradigma sehat dan peningkatan 

kualitas lembaga dan pelayanan kesehatan ditetapkan dengan misi Dinas 

Kesehatan Provinsi Lampung yaitu “Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan 

Kesejahteraaan Masyarakat, serta mendukung pelayanan bagi penyandang 

masalah sosial”. 

 Untuk mengimpilementasikan agar tujuan visi dan kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah berhasil, maka visi dan 

kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dituangkan kedalam program - 

program dan uraian tugas yang dilaksanakan secara terencana dan berkala dalam 

tiap – tiap tahun anggaran. Gambar Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tampak 

dari depan gerbang, dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut: 

 

 

 

 

 



Gambar 3.1 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

3.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

3.2.1 Visi  

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Provinsi 

Lampung Tahun 2010–2014 telah  menetetapkan Visi Provinsi Lampung  yaitu " 

Lampung Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan", 

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung tersebut maka disusunlah  Rencana 

Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014 dengan Visinya 

“Masyarakat LAMPUNG yang SEHAT dan Mandiri”.  

 Visi ini merupakan gambaran masyarakat Lampung dimasa depan yang 

ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yang ditandai oleh penduduknya 

hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan 

untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, serta memiliki 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga mampu bersaing di tataran 



nasional maupun internasional.  

3.3.2. Misi 

Ada 8 (delapan) MISI yang ada di RPJMD dan  akan dicapai oleh Provinsi 

Lampung  yaitu : 

1. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan. 

2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala tinggi untuk 

mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial 

4. Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEKS 

5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan 

budaya daerah 

6. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang 

berkelanjutan 

7. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang 

sejahtera dan demokratis. 

8. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan dengan 

masyarakat dan dunia usaha serta bertatakelola baik 

 Dari 8 (Delapan) Misi Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) tersebut, sektor kesehatan masuk pada misi yang ketiga  yaitu 

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Misi 

ketiga ini masuk dalam Agenda agenda pengembangan SDM yang unggul dan 

berdaya saing. 



 Dalam rangka mencapai Visi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 

2010–2014   maka disusunlah misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 

2010–2014  sebagai berikut : 

a. Menjamin Upaya Kesehatan yang Merata, Bermutu dan Terjangkau. 

b. Menjamin Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan 

c. Meningkatkan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 

3.3.Sejarah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

 Sebelum daerah Lampung terbentuk menjadi Provinsi Lampung, statusnya 

masih berkarasidenan ( DOKARES ), selanjutnya pada tahun 1958 dengan segala 

persiapan yang ada dibentuk Kantor Pengawasan jawatan Kesehatan Rakyat atau 

Inspirasi Kesehatan ( INKES ) di bawah pimpinan Dr.M.Darwis tahun 1968 

terjadi pergantian pimpinan yang lama kepada pimpinan yang baru dijabat oleh 

pejabat sementara Dr. R. Soetrisno, yang semula menjadi Kepala Dokabu 

Lampung Selatan.  

 Tanggal 26 Oktober 1970 Prof. G.A Siswo Bessi, selaku Menteri Kesehatan 

RI melantik Dr. R.Soetrisno menjadi Pengawas Kepala Menteri Kesehatan juga 

Kepala Gubernur Provinsi Lampung. Pada Tahun 1974 dengan UU.No 5 tahun 

1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah Daerah berdasarkan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri No.363 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja 

Dinas Kesehatan, dibentuklah suatu tatanan keorganisasian yang baru dengan 

sebutan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas. Dari Tahun 1977 sampai dengan tahun 2004 telah terjadi 

pergantian Kepala Dinas hingga 6 kali. 



 Tahun 1993 jabatan Kepala Dinas Kesehatan Dati I Lampung di rangkap 

oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan (Kanwil Depkes) Provinsi 

Lampung. Kemudian pada awal Januari 2001 mengalami pergantian nama 

organisasi baru yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dipimpin oleh 

seorang Dr. Achmad Sofyan A.T hingga tahun 2002, digantikan oleh Dr. A. 

Zamahsjari Sahli.MKM. Selanjutnya pada tahun 2006 diganti oleh Dr. Relliyani 

R, M.Kes. 

3.4.Tujuan 

 Tujuan akhir (Goal) yang ingin dicapai dalam  Renstra Dinas Kesehatan 

selama 5 (lima) tahun ke depan adalah : 

A.  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung pada 

tahun 2014 “ dengan indikator sebagai berikut : 

a) Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 70,9 tahun menjadi 

72 tahun pada tahun 2014 (target provinsi) 

b) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 228 per 100.000 

Kelahiran Hidup menjadi 118 per 100.000 Kelahiran Hidup pada 

tahun 2014 (Target Nasional) 

c) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 43 per 1000 

Kelahiran Hidup menjadi 28 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 

2014 (Nasional) 

d) Menurunnnya Prevalensi Gizi Buruk  dan kurang pada balita dari 

16,5% menjadi kurang dari 15% 

e) Menurunnya Prevalensi Balita Pendek (stunting) dari 39 % menjadi 

kurang dari 35% 



B.  Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan 

C.  Meningkatnya kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 

3.5.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

 Dinas Kesehatan memiliki jabatan (TUPOKSI) yang membantu 

meningkatkan kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Adapun tugas 

dari masing-masing jabatan (TUPOKSI) adalah berikut: 

A. Tugas Kepala Dinas 

a.   Kepala Dinas memiliki tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi 

serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Provinsi 

dalam menyelenggarakan sebagai kewenangan Provinsi,  dalam bidang 

kesehatan yang menjadi kewenangannya ialah, tugas dekonsentrasi dan 

pembantuan serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang di 

tetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang – undangan 

yang berlaku. 

b.   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), 

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Perumusan kebijakan, Pengaturan, Perencanaan, dan Penetapan 

standar/pedoman. 

2) Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti Rumah 

Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan Rumah Sakit Kanker. 

3) Pelaksanaan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi. 

4) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi. 

Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Provinsi dan yang belum 

dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota. 



 

B. Tugas Sekertaris 

a.   Sekretaris memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan, penunjang dan 

administratif, koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam urusan, 

kepegawaian, keuangan, organisasi, dan tatalaksana, hukum dan 

hubungan masyarakat, perrlengkapan dan kerumahtanggaan, kepada 

seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi. 

b.   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekertaris mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Penyiapan bahan pembinaan program, pemantauan, pengendalian, dan 

koordinasi penyusunan program, penyusunan dan pengajian data 

statistik dan analisis, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

program. 

2) Penyimpanan penambahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan 

koordinasi pengelolaan administrasi keuangan. 

3) Penyimpanan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan 

koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga 

dinas, perlengkapan, tatalaksana dan peraturan perundang-undangan. 

4) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat. 

5) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan. 

c.   Sekertaris membawahi : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

pelayanan koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam urusan surat 



menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, ketertiban, dan keamanan 

serta analisa jabatan, tatalaksana, hukum, dan hubungan masyarakat, 

melakukan penyampaian, bahan pelayanan, koordinasi dan 

pembinaan/pengendalian kepegawaian umum, mutasi pegawai, 

pengembangan pegawai dan tata naskah. 

Rincian tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian adalah sebagai 

berikut: 

a) Melaksanakan pengurus kegiatan surat menyurat meliputi 

pengambilan dan pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, 

permohonan dan pengendalian, meneliti kebenaran alamat dan 

kelengkapan lampiran surat dinas. 

b) Mengatur penyelesaian surat-surat dinas meliputi pendistribusian 

suatu disposisi pemimpin, pengendalian dan penyelesaian, penataan 

dan penyimpanan serta penyusunan arsip. 

c) Mengatur penyediaan alat-alat tulis, penggunaan stempel dinas, 

operator telepon dan faximile, pengadaan permohonan inventaris 

kantor. 

d) Menyelenggarakan administrasi barang inventaris dinas mulai dari 

rencana, kebutuhan, pengadaan, penomoran, inventaris, 

penyimpanan, penggunaan dan perawatan inventaris ruangan 

sampai penghapusan inventaris. 

e) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, meliputi 

kebersihan, keamanan, dan perawatan kantor, pengaturan rapat 

dinas, dan tata usaha pimpinan, pengaturan 



penggunaan/penanggung jawab rumah dinas, kendaraan dinas 

termasuk dokumen dan perpanjangan STNK. 

2) Sub Bagian Perencanaan 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas, menyiapkan bahan 

koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan program 

kesehatan wilayah provinsi, perumusan kebijakan penetapan sistem 

kesehatan wilayah provinsi, pengumpulan dan analisis data, 

penyelenggaraan sistem informasi kesehatan provinsi, serta evaluasi 

program dan pelaporan. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah 

sebagai berikut: 

a) Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan koordinasi 

perencanaan pembangunan kesehatan wilayah, penyusunan 

program kesehatan serta sistem kesehatan di provinsi. 

b) Mengelola dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi 

pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan 

informasi kesehatan di provinsi. 

3) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas melakukan penyimpanan bahan 

pelayanan koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam urusan 

penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntasi, dan verifikasi serta 

tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Rincian tugas Sub 

Bagian Keuangan sebagai berikut : 

a) Melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan rencana 

penerimaan dan anggaran belanja Dinas Kesehatan. 



b) Memproses usul pengangkatan atau pemberhentian bendaharaawan 

di lingkungan Dinas Kesehatan. 

c) Melaksanakan pembinaan, pengendlian dan bimbingan administrasi 

keuangan dan perbendaharaan. 

 

C. Tugas Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat 

a.   Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

menyelenggarakan kegiatan alokasi pemberdayagunaan SDM kesehatan 

provinsi dan lintas kabupaten/kota, merencanakan pendidikan dan 

pelatihan untuk meningkatkan SDM kesehatan Profesional, kelompok 

masyarakat dan media masa dan jalinan kesehatan. 

b.   Bidang Bina SDM dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas : 

1) Penentuan alokasi, penempatan dan pemindahan SDM kesehatan 

potensial provinsi dan lintas kabupaten/kota. 

2) Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. 

3) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan. 

c.   Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi: 

1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 

 Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 

mempunyai tugas yaitu melaksanakan koordinasi pembinaan teknis 

dalam rangka peningkatan profesional tenaga kesehatan, akreditasi 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan. 

Rincian tugas seksi Pemberdayaan dan Pengembangan SDM 

kesehatan adalah sebagai berikut: 



a)   Menyusun pedoman perencanaan kebutuhan SDM kesehatan 

yang meliputi proses penyusunan dan teknologi yang sesuai dan 

dapat diterapkan. 

b)   Menentukan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai kebutuhan 

program serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c)   Meningkatkan Sistem Informasi Tenaga Kesehatan (SITK) dan 

Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (SIPTK) secara 

terpadu dan mendayaguna untuk pengemnbangan SDM 

kesehatan. 

2) Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Kesehatan 

 Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat memiliki 

tugas, menyusun petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan 

kampanye kesehatan, teknologi penyuluhan dan peran serta 

masyarakat di bidang promosi kesehatan, melaksanakan bimbingan 

teknis dan pengumpulan analisis data, supervisi dan evaluasi dibidang 

promosi kesehatan. 

Rincian dan tugas seksi Pembiayaan dan Jaminan kesehatan adalah 

sebagai berikut: 

a)  Mengembangkan pedoman operasional. Panduan dan standar 

kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

(UKBM) 

b)  Membentuk dan mengembangkan forum/jaringan promosi 

kesehatan lintas program, lintas sektor, organisasi 



kemasyarakatan atau organisasi profesi, lembaga swadaya 

masyarakat dan swasta. 

c)  Menyiapkan bahan pelaksanaan alokasi kebijakan, bina suasana 

penggerakan masyarakat dalam rangka promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat (UKBM). 

3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. 

 Seksi Pembinaan dan Jaminan Kesehatan memiliki tugas 

pembinaan manajemen JPKM dan asuransi kesehatan lainnya, 

menyusun penyelenggaraan JKPM dan menyusun sistem pembiayaan 

kesehatan. 

Rincian dan tugas seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adalah 

sebagai berikut: 

a)   Menyusun pedoman operasional penyelenggaraan pembiayaan 

dan jaminan kesehatan. 

b)   Menyiapkan bahan koordinasi dan penyelenggaraan standarisasi 

dan akreditasi peningkatan peran serta swasta dalam  program 

penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan kesehatan. 

c)   Menyiapkan bahan koordinasi dan penyelenggaraan standarisasi 

pengembangan program kepesertaan pembiayaan dan jaminan 

kesehatan. 

 

D. Tugas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan 

a. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas sebagai 

penanggungjawab penyelenggara bimbingan, pengendalian dan 



penanggungjawab penyelenggara bimbingan, pengendalian bimbingan 

kegiatan UKP & UKM dan registrasi serta akreditasi sarana pelayanan 

kesehatan pemerintah dan swasta. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan pembinaan mutu pelayanan 

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKM) di sarana pelayanan kesehatan dan di masyarakat. 

2) Pelaksana bimbingan, pengendalian, pembinaan dan mengusulkan 

kebutuhan alat kesehatan bagi pelayanan dasar dan rujukan, gizi dan 

kesehatan keluarga. 

3) Pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan penyelenggaraan tindakan 

medik, asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan di sarana pelayanan 

kesehatan. 

c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan membawahi: 

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 

 Seksi pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, mempunyai tugas 

menyusun, membimbing, mengendalikan dan membina mutu 

penyelenggaraan dan petunjuk teknis pelayanan medik dasar, 

spesialistik dan keperawatan disarankan pelayanan kesehatan dasar, 

mengumpulkan dan menganalisa data serta monitoring dan evaluasi 

upaya peningkatan mutu sarana pelayanan kesehatan data dan 

menyusun pedoman pola pasif upaya kesehatan dasar baik pemerintah 

dan swasta. 



Rincian tugas seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan adalah 

sebagai berikut: 

a)   Menyampaikan badan bimbingan, pengendalian dan pembinaan 

mutu, akredasi rekomendasi penyelenggaraan pelayanan medik 

dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang kesehatan medik dan 

asuhan keperawatan di sarankan pelayanan dasar dan rujukan. 

b)   Menympaian bahan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan 

standarisasi, petunjuk teknis pelayanan medik dan asuhan 

keperawatan disarankan pelayanan kesehatan dasar rujukan. 

2) Seksi Kesehatan Keluarga 

 Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas bimbingan, 

mengendalikan dan membina usaha kesehatan ibu, anak, lanjut usia 

dan usia produksi di sarana pelayanan kesehatan. Rincian tugas 

kesehatan keluarga adalah sebagai berikut: 

a)   Melaksanakan kebijakan program kesehatan ibu, anak, dan 

kesehatan reproduksi. 

b)   Merencanakan dan menggerakkan pelayanan/sarana kesehatan, 

ibu, anak dan kesehatan reproduksi. 

c)   Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program 

kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. 

3) Seksi Gizi 

 Seksi Gizi mempunyai tugas membimbing mengendalikan dan 

membina usaha perbaikan gizi individu, institusi dan masyarakat serta 

menyelenggarakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan surveilans 



gizi buruk berskala provinsi serta lintas kabupaten kota. 

a) Menyusun juknis dan masyarakat serta menyelenggarakan sistem 

institusi dan masyarakat serta menyelenggarakan sistem 

kewaspadaan pangan dan gizi. 

b) Melaksanakan pemantauan dan penanggulangan gizi buruk. 

c) Merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis usaha 

perbaikan gizi. 

 

E. Tugas Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

a.   Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencegahan, pengamatan, 

pemberantasan dan penanggulangan penyakit, wabah, dan Kejadian Luar 

Biasa (KLB) serta penyehatan lingkungan dan pemukiman. 

b.   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang 

bina pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai 

fungsi: 

1) Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian upaya pencegahan, 

pemberantasan dan penanggulangan penyakit, wabah dan Kejadian 

Luar Biasa (KLB), serta penyehatan lingkungan dan pemukiman. 

2) Penyelenggaraan penyelidikan epidemologi dan penanggulangan 

wabah serta Kejadian Luar Biasa (KLB) lintas kabupaten. 

3) Penyelenggaraan supervisi dan bimbingan teknis upaya pencegahan, 

pengamatan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit, wabah, 



dan Kejadian luar Biasa (KLB), serta penyehatan lingkungan dan 

pemukiman. 

4) Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilakukan oleh 

kabupaten/kota. 

c.   Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

membawahi: 

1) Seksi pencegahan dan pengamatan penyakit 

 Seksi pencegahan dan pengamatan penyakit, mempunyai tugas 

melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya pencegahan dan 

pengamatan/surveilans kaji, penyelidikan epidemologi, 

penanggulangan wabah serta Kejadian Luar Biasa lintas 

kabupaten/kota dan kesehatan pelabuhan domestic. 

Rincian tugas seksi pencegahan dan pengamatan penyakit adalah 

sebagai berikut: 

a) Menyusun petunjuk teknis usaha pencegahan dan pengamatan. 

b) Menyusunan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian 

program pencegahan dan pengamatan penyakit. 

c) Mengumpulkan dan melakukan analisis data, monitoring dan 

evaluasi upaya pencegahan dan pengamatan penyakit. 

2) Seksi Pemberantasan Penyakit 

 Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan 

bimbingan dan pengendalian serta pembinaan pemberantasan penyakit 

menular langsung dan penyakit bersumber dari binatang. 

Rincian tugas Seksi Pemberantasan Penyakit adalah sebagai berikut: 



a) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis upaya 

pemberantasan penyakit. 

b) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian 

program pemberantasan penyakit. 

3) Seksi Penyehatan Lingkungan 

 Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan 

bimbingan, pengendalian dan pembinaan upaya penyehatan 

lingkungan dan pemukiman lintas kabupaten/kota.  

Rincian tugas seksi Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut: 

a) Menyimpan bahan penyusunan bahan petunjuk teknis upaya 

penyehatan lingkungan. 

b) Menyimpan bahan pelaksanaan pengawasan kualitas lingkungan, 

penyehatan air dan sanitasi, pengendalian dampak kesehatan akibat 

pencemaran lingkungan dan pengembangan kawasan sehat. 

Melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan laporan 

penyehatan lingkungan yang berasal dari kabupaten/kota. 

 

F. Tugas Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan 

a. Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyimpan 

perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan teknis produksi, pengadaan, distribusi dan penggunaan 

sediaan farmasi, makanan, alat kesehatan, serta pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif 



lainnya, serta pemeriksaan  sediaan farmasi makanan dan minuman skala 

provinsi. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 

Bina Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi : 

1) Perencanaan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar dan alat 

kesehatan. 

2) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lintas kabupaten/kota. 

3) Penyelenggaraan serta pengaturan perizinan dan sertifikasi sarana 

produksi dan distribusi sediaan farmasi,  makanan dan alat kesehatan. 

c. Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan membawahi : 

1) Seksi Obat dan Napza 

 Seksi Obat dan Napza, mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaaan, pengawasan, penyuluhan, supervise dan monitoring 

terhadap kegiatan produksi, distribusi, penggunaan dan pelayanan 

obat, serta  melaksanakan pemeriksaan kelengkapan sarana, 

administrasi dan persyaratan lainnya dalam rangka pemberian 

rekomendasi dibidang obat. Serta melaksanakan monitoring 

penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya. 

Rincian tugas Seksi Obat dan Napza adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan perencanaan pengadaan obat untuk pelayanan 

kesehatan dasar. 



b. Menyiapkan dan mengelola buffer stock obat, vaksin dan regensi 

provinsi. 

c. Menyiapkan dan penyelenggaraan dan pengaturan rekomendasi, 

sertifikasi bimbingan teknis dan pembinaan terhadap sarana 

produksi dan distribusi. 

2)  Seksi Kosmetik dan Kesehatan Tradisional 

 Seksi Kosmetik dan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas 

melaksanakan peyuluhan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

terhadap kosmetik, pengobatan tradisional, monitoring terhadap 

sarana produksi dan distribusi serta melaksanakan pemeriksaan 

kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya dalam rangka 

pemberian/perizinan dibidang kosmetik, obat tradisional dan 

perobatan tradisional. 

Rincian Tugas Seksi Kosmetik dan Kesehatan Tradisional adalah 

sebagai berikut : 

a) Menyiapkan bahan penyelenggaraan perizinan dan sertifikasi 

sarana produksi dan distribusi kosmetik dan obat tradisional 

b) Menyiapkan bahan pembinaaan dan bimbingan teknis terhadap 

sarana produksi dan distribusi kosmetik, pengobatan tradisional dan 

obat tradisional. 

c) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

penggunaan kosmetik dan obat tradisional. 

3)  Seksi Alat Kesehatan dan Makanan 

 Seksi Alat Kesehatan dan Makanan mempunyain tugas 



melaksanakan penyuluhan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

terhadap sarana produksi dan distribusi serta melaksanakan 

pemeriksaan kelengkapan sarana, administrasi dan perizinan dibidang 

alat kesehatan dan makanan. 

Rincian tugas Seksi Alat dan Makanan adalah sebagai berikut : 

a) Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi perizinan dan 

sertifikasi sarana produksi dan distribusi Alat Kesehatan dan 

Makanan. 

b) Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap 

sarana produksi Alat Kesehatan dan sarana produksi makanan 

industri rumah tangga. 

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan Alat Kesehatan dan Perbekalan 

Rumah Tangga (PKRT). 

3.6. Lambang dan Arti Lambang 

    Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menggunakan 2 lambang yaitu 

lambang Provinsi Lampung dan lambang bakti husada yang menjadi logo dari 

DepKes RI. Logo dan Arti dari logo-logo tersebut yaitu : 

1. Lambang Provinsi Lampung 

Gambar dan lambang daerah Lampung mempunyai design yang sangat unik 

dan menarik serta memiliki sarat dengan pralambang yang menjadi identitas 

daerah lampung. Seperti simbol daun dan buah lada yang ada didalamnya, 

setangkai padi, siger dan gong. Semuanya memiliki arti dan makna yang menjadi 

manifestasi dari budaya daerah lampung itu sendiri. Komponen paling mendasar 

dari lambang daerah lampung adalah pada perisai bersegi lima, tombak dan golok, 



siger, gong, payung, daun, buah lada, setangkai padi, dan pita yang bertuliskan 

kata "Sang Bumi Ruwa Jurai". Masing-masing simbol memiliki arti dan makna 

yang sangat mendalam. Lambang Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 

3.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Lambang Provinsi Lampung. 

2. Arti Lambang Provinsi Lampung :  

a. Bentuk Perisai dengan Pita menjurai menjurai bertuliskan Sang Bumi 

Ruma, serta Akasara Lampung, gambar Daun dan buah Lada, Payung dan 

Gong. 

b. Perisai persegi lima mempunyai arti Kesanggupan mempertahankan cita 

dan membina pembangunan rumah tangga yang didiami oleh unsur 

golongan masyarakat untuk mencapai masyarakat makmur, adil 

berdasarkan Pancasila. 

c. Pita Sang Bumi Ruwa Jurai Sang Bumi = Rumah Tangga Agung yang 

berbilik-bilik. 



d. Ruwa Jurai = dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di wilayah 

Provinsi Lampung. 

e. Aksara Lampung berbunyi : “LAMPUNG” 

f. Daun Lada 17 lembar, melambangkan tanggal 17, 

g. Buah Lada 8 biji melambangkan bulan Agustus, 

h. Setangkai padi berjumlah 45, melambangkan tahun 1945. 

i. Buah lada dan setangkai padi melambangkan hari kemerdekaan pada 

tanggal 17-8-1945. 

j. Biji Lada 64, melambangkan terbentuknya Provinsi Lampung tahun 1964. 

k. Laduk, melambangkan Golok rakyat serba guna. 

l. Payam, melambangkan Tumbak pusaka tradisional. 

m. Gong, melambangkan alat seni budaya, sebagai pemberitahuan dimulainya 

karya besar dan sebagai alat menghimpun masyarakat untuk 

bermusyawarah. 

n. Siger, melambangkan mahkota keagungan adat budaya dan tingkat 

kehidupan terhormat. 

o. Payung, Jari payung 17, bagian ruas tepi 8 garis batas, ruas 19 dan rumbay 

payung 45, melambangkan Negara RI diproklamasikan tanggal 17-08-

1945. 

p. Payung jurai melambangkan Provinsi Lampung tempat semua jurai 

berlindung. 

q. Tiang dan bulatan puncak payung melambangkan satu cita membangun 

bangsa dan Negara RI dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa. 

r. Arti Warna dalam Lambang Provinsi Lampung 



s.  Hijau melambangkan dataran tingggi yang subur untuk tanaman musim. 

t. Coklat melambangkan Dataran rendah yang subur untuk sawah dan 

ladang. 

u. Biru melambangkan Kekayaan sungai dan lautan yang merupakan sumber 

perikanan dan kehidupan para nelayan. 

v. Putih melambangkan Kesucian dan keikhlasan hati masyarakat. 

w. Kuning tua, muda, emas melambangkan Keagungan dan kejayaan serta 

kebesaran cita dan masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya. 

3. Lambang Bakti Husada 

 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (disingkat Kemenkes RI) adalah 

kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. 

Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes). 

Kementrian kesehatan juga membawahi dinas kesehatan provinsi yang ada di 

provinsi seluruh Indonesia. Lambang bakti husada dapat dilihat pada gambar 3.3 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Lambang Bakti Husada 

4. Arti Lambang Bakti Husada : 



a. Palang Hijau terletak di dalam bunga wijayakusuma dengan lima daun 

mahkota makna Pancakarsa Husada yang melambangkan tujuan 

pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional 

b. Bunga Wijayakesuma ditopang oleh lima kelompok daun berwarna hijau 

melambangkan Pancakarya Husada pada hakikatnya adalah penjabaran 

makna pembangunan kesehatan 

c. Bunga Wijayakesuma dengan lima daun mahkota berwarna putih dan 

kelopak daun berwarna hijau mempunyai makna melambangkan 

pengabdian luhur 

d. Palang Hijau melambangkan pelayanan kesehatan 

e. Logo yang bertulliskan ”BAKTI HUSADA” adalah pengabdian dalam 

upaya kesehatan paripurna 

f. Bentuk Garis bulat telur melambangkan kebulatan tekad, keterpaduan 

dengan berbagai unsur dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Aktifitas/Kegiatan Selama Melakukan PKL 

Kegiatan  Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh penulis selama kurang lebih 68 

hari dari tanggal 14 Juli 2014 hingga 19 September 2014 di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 

penulis ditempatkan pada bagian Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat.  

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pengarsipan surat keluar dan surat masuk. 

2. Melakukan Pokja (kelompok kerja) Survey Kepuasan Publik bersama Pegawai 

dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Berkas Kuisioner Keputusan 

Pelanggan dilihat pada lampiran 2. 

3.   Membuat aplikasi pesan singkat (sms)  masal berbasis desktop dengan bahasa 

pemrograan java, untuk mengirim pesan singkat (sms)  ucapan selamat mudik dan 

lebaran kepada seluruh pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Berkas No. 

Telepon Pegawai dapat dilihat pada lampiran 3. 

4.2. Pengembangan Sistem dan Analisa Kebutuhan 

4.2.1. Analisa Kebutuhan  

 Dalam membuat perancangan sistem ini penulis menganalisa kebutuhan apa 

saja yang dibutuhkan sistem agar nantinya aplikasi ini dapat berjalan dengan 

semana mestinya. Dalam tahapan ini akan dijabarkan dalam bentuk analisa 

kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional penjelasannya sebagai 

berikut.  

4.2.1.1. Analisa Kebutuhan Fungsional  

 Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan layanan sistem yang harus 

disediakan bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku 



sistem pada situasi tertentu. Dilihat dari sisi pengguna sistem, kebutuhan ini 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:  

1. Kebutuhan User  

a.  Untuk user yang nomor ponsel telah terdaftar pada database sistem, akan 

mendapat pesan informasi yang dikirim oleh sistem.  

b. Untuk mendapatkan informasi mengenai data STR maka user dapat 

request atau mengirim pesan singkat (SMS) ke sistem melalui nomor yang 

sudah tersedia, kemudian sistem akan menjawab pesan tersebut sesuai 

format yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Kebutuhan Administrator  

 a.  Login, merupakan cara masuk ke sistem.  

b. Pengolahan sistem, merupakan pengolahan berbagai sistem, data yang 

diolah data pendaftaran, transaksi, str,informasi dan data format sms. 

 

4.2.1.2. Analisa Kebutuhan Non Fungsional  

 Kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan di luar kebutuhan fungsional 

sistem. Di dalam aplikasi ini meliputi kebutuhan perangkat keras, dan kebutuhan 

perangkat lunak yang digunakan penulis yaitu:  

1. Perangkat Keras 

a. Prosesor Intel Pentium 2 GHz 

b. RAM 2 GB 

c. Hardisk 250 GB 

d. Mouse  

e. Keyboard  



2. Perangkat Lunak  

a. Sistem Operasi Windows 7 

b. Web XAMPP Server  

c. Browser Google Chrome 

 

4.2.2. Analisis Sistem Berjalan 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  melayani pengurusan surat tanda 

registrasi tenaga kefarmasian, pengurusan tersebut dilakukan pada Bidang Bina 

SDM dan Pemberdayaan Masyarakat. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu 

pengelolaan data dan penyampaian informasi kurang terkelola dengan baik 

sehingga banyak permasalahan yang timbul, mulai dari pencarian data yang lama, 

dan pengurus surat pun harus datang ke kantor dinas untuk memperoleh informasi 

tentang surat yang mereka urus itu telah selesai atau belum sehingga banyak 

pengurus yang harus datang ke kantor dinas hanya untuk menanyakan informasi 

tersebut. Maka untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya pengembangan 

aplikasi yang dapat menyampaikan informasi secara cepat dan dapat diakses dari 

mana saja serta terintegrasi dengan database sehingga pencarian data lebih mudah. 

Berikut ini sistem yang sedang berjalan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

1. Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan kepada Petugas Kementrian Kesehatan 

(MTKI)  melalui Petugas Provinsi (MTKP). 

2. Petugas Provinsi (MTKP) akan melakukan penertiban kelengkapan berkas permohonan 

dan dikirimkan ke MTKI dalam bentuk elektronik sesuai dengan format yang 

ditetapkan oleh MTKI. 

3. Setelah Petugas Kementrian Kesehatan (MTKI) menerima dokumen yang dikirim oleh 

Petugas Provinsi (MTKP), selanjutnya Petugas Kementrian Kesehatan (MTKI) akan 

melakukan penertiban ulang terhadap dokumen yang masuk, untuk mengetahui 



kelengkapan yang selanjutnya akan diteruskan dengan pembuatan Surat Tanda 

Registrasi Tenaga Kesehatan yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada 

Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. 

4. Setelah STR yang dibuat selesai maka Petugas Kementrian Kesehatan (MTKI) akan 

mengirimkan STR ke Petugas Provinsi (MTKP) yang dimana Pemohon STR 

mengajukan nya. 

5. Setelah STR diterima di Petugas Provinsi (MTKP) maka STR akan diberi surat kendali 

dan disimpan sampai pengurus surat melakukan Pengambilan STR tersebut. Bagan 

Alir Diagram Sistem Berjalan Dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.1  Bagan Alir Diagram Sistem Berjalan 



4.2.3. Analisis sistem 

Terdapat beberapa analisis sistem yang dapat dipakai, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan analisis sistem PIECES. Adapun penjelasan dan analisis 

PIECES adalah sebagai berikut : 

Untuk mengidentifikasi masalah, haruslah dilakukan analisis terhadap kinerja, Informasi, 

ekonomi, pengendalian, efisiensi dan pelayanan. Analisis yang digunakan dalam perancangan 

CRM berbasis SMS Gateway ini menggunakan metode PIECES (Performance, Informatif, 

Economy, Control, Efficiency dan Security). Dari hasil analisis ini akan diperoleh berbagai usulan 

untuk membantu perancangan sistem yang lebih baik. Tabel Analisis PIECES dapat dilihat pada 

table 4.1 berikut: 

Table 4.1 Analisis PIECES 

Analisis Permasalahan 

Kinerja 

(Performance) 

Informasi yang dibutuhkan tidak bisa segera 

ditampilkan,  karena harus memilih dari banyak 

catatan dan arsip, sehingga kinerja nya terasa 

lama. 

Informasi 

(Information) 

Informasi yang diberikan kurang efektif karena 

pengurus STR harus datang ke kantor Dinas 

untuk mendapatkan nya. 

Ekonomi 

(Economy) 

Untuk mendapat informasi tentang STR yang 

diurus nya, Pengurus STR harus selalu datang ke 

kantor dinas sehingga menbutuhkan biaya. 

Pengendalian 

(Control) 

Kontrol terhadap proses pencatatan dan 

pencarian dilakukan secara manual, hingga 

keamanan data sering tidak bisa dijaga. Sering 



terjadi kehilangan data, dan sehingga 

menimbulkan kurang puas nya pelayanan yang 

dirasakan pengurus STR. 

 

Analisis Permasalahan 

Efisiensi 

(Effisiency) 

Material kertas, tinta dan stempel yang 

digunakan untuk informasi STR terlalu 

berlebihan, dan waktu yang dibutuh kan untuk 

mendapat informasi tidak efisien karena harus 

datang langsung ke kantor sehingga membutuh 

kan waktu yang lama. 

Pelayanan 

(Service) 

Pelayanan terhadap pengurus STR mengenai 

pengurusan STR yang ada mengalami ketidak 

nyamanan dan ketidak puasan karena 

mengakibatkan proses pencarian data nya yang 

lama dan informasi-informasi yang dibutuhkan 

harus datang ke kantor dinas. 

 

4.3. Usulan Desain Pengembangan Sistem 

4.3.1. Ruang Lingkup Sistem 

Sistem yang akan dirancang oleh penulis adalah sistem berbasis CRM berbasis SMS 

Gateway yang dimana konsumen dapat memperoleh informasi dari mana saja dan tidak perlu 

datang ke kantor. 

Dalam sistem ini ada dua user yang dapat mengakses sistem yaitu petugas (pegawai) dan 

Pengusul atau yang mengurus STR.  



 

 

4.3.2. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Pada Context Diagram terdapat 2 entitas yang berperan yaitu Petugas dan Pengurus STR. 

Context Diagram Perancangan Customer Relationship Management (CRM) berbasis SMS 

Gateway pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut: 

 

 

Gambar 4.2  Diagram Konteks 

 

4.3.3. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Data flow diagram adalah pembuatan model yang memungkinkan 

profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses 

fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data. Disini petugas 

dapat menginput data pengurus STR, input data informasi, mengirim SMS, 

melihat data kotak keluar atau history SMS keluar, melihat data SMS masuk, 

kemudian disini pengurus surat juga dapat melakukan aksi pada sistem dengan 

cara mengirim SMS, pengurus surat juga akan menerima SMS dari petugas jika 

nomor telepon nya sudah terdaftar pada database sistem. Gambar Data Flow 

Diagram (DFD ) level 0 dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut: 



 

 

Gambar 4.3 DFD Level 0 

 

4.4.ERD (Entity Relationship Diagram)  



ERD merupaka notasi garis dalam pemodelan data konseptual yang 

mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk 

memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Desain ini menggambarkan 

hubungan antar database baik itu satu kebanyak (one to many), banmyak ke 

banyak (many to many), maupun satu ke satu (one to one), dalam ERD kesatuan 

database.  Untuk bentuk ERD dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini: 

 

Gambar 4.4 ERD 

 

 

4.5.Relasi Antar Tabel 

Relasi antar table merupakan model basis data yang mudah untuk 

diterapkan karena model basis data ini menunjukan suatu cara atau mekanisme 

yang digunakan untuk mengolah data dan membentuk keseluruhan data yang 



terkait dalam sistem yang di rancang. Untuk melihat relasi antar table dari 

rancangan sistem baru, dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah : 

 

 

Gambar 4.5 Relasi Antar Tabel 

 

 

4.6.Kamus Data 

4.6.1. Tabel Pengusul STR 

Nama Tabel  : tbl_ Pengusul _str 

Primary Key  : id_reg 

Untuk table Pengusul STR dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini: 

Table 4.2 Tabel Pengusul str 

Field Type Size Keterangan 

Id_reg Varchar 10 Identitas registrasi 

Nama_lengkap Varchar 50 Nama Lengkap 

Nama_gelar Varchar 50 Nama gelar 

Jenis_kelamin Varchar 5 Jenis kelamin 



No_ktp Varchar 30 Nomor KTP 

Provinsi_domisili Varchar 30 Provinsi domisili 

Ka_domisili Varchar 30 Kabupaten domisili 

Tempat_lahir Varchar 30 Tempat lahir 

Tanggal_lahir Date - Tanggal lahir 

Email Varchar 50 e-mail 

No_telp Varchar 20 Nomor telepon 

Asal_perguruan_tinggi Varchar 50 Asal perguruan 

tinggi 

Prodi Varchar 50 Program studi 

Alamat_perguruan_tinggi Varchar 50 Alamat perguruan 

tinggi 

Tahun_lulus Varchar 10 Tahun lulus 

No_ijazah Varchar 20 Nomor ijazah 

 

4.6.2. Tabel Format 

Nama Tabel  : tbl_format 

Primary Key  : id_ format 

Untuk table format dapat dilihat pada table 4.3 berikut ini: 

Table 4.3 Tabel format 

Field Type Size Keterangan 

Id_ format Varchar 10 Identitas format 

Tgl_ format Date - Tanggal Format 

Jenis_ format Varchar  20 Jenis Format 



format Varchar  20 Format 

4.6.3. Tabel Informasi 

Nama Tabel  : tbl_informasi 

Primary Key  : id_informasi 

Untuk table Informasi dapat dilihat pada table 4.4 berikut ini: 

Table 4.4 Tabel informasi 

Field Type Size Keterangan 

Id_informai Varchar 10 Identitas informasi 

Tgl Date  - Tanggal 

status Varchar  20 Status 

informasi Varchar  225 Informasi 

 

4.6.4. Tabel STR 

Nama Tabel  : tbl_str 

Primary Key  : nomor_str 

Untuk table STR dapat dilihat pada table 4.5 berikut ini: 

Table 4.5 Tabel STR 

Field Type Size Keterangan 

Nomor_str Varchar 20 Nomor STR 

Id_reg Varchar 10 Identitas registrasi 

Nama Varchar  50 Nama Lengkap 

Tempat_lahir Varchar  30 Tempat ahir 

Tgl_lahir Date  - Tanggal lahir 

Jenis_kelamin Varchar 10 Jenis kelamin 



Nomor_ijazah  Varchar 20 Nomor ijazah 

Tanggal_lulus Date  - Tanggal lulus  

Perguruan_tinggi  Varchar 50 Nama perguruan 

tingi 

kopetensi Varchar 50 Kopetensi 

Nomor_sertifikat_kopetensi Varchar 20 Nomor sertifikasi 

kompetensi 

berlaku Date  - Masa berlaku STR 

 

4.6.5. Tabel Transaksi 

Nama Tabel  : tbl_trans 

Primary Key  : id_trans 

Untuk table Transaksi dapat dilihat pada table 4.6 berikut ini: 

Table 4.6 Tabel Transaksi 

Field Type Size Keterangan 

Id_trans Varchar 10 Identitas transaksi 

jenis_trans Varchar 20 Jenis transaksi 

Id_reg Varchar 10 Identitas registrasi 

Nama_lengkap Varchar 50 Nama lengkap 

No_telp Varchar 20 Nomor telepon 

Id_informasi Varchar 10 Identitas informasi 

Status Varchar 20 Status 

Informasi Varchar 225 Informasi 

4.6.6. Tabel User 



Nama Tabel  : tbl_user 

Primary Key  : id_user 

Untuk table user dapat dilihat pada table 4.7 berikut ini: 

Table 4.7 Tabel user 

Field Type Size Keterangan 

Id_user Varchar 10 Identitas user 

username Varchar 20 Username user 

password Varchar 20 Password user 

 

4.7.Rancangan Desain Form 

4.7.1. Form Login 

 Rancangan form login, berisi textfield untuk username, passwordfield untuk 

password, checkbox untuk remember dan button login untuk proses login. 

Untuk Gambar rancangan Halaman login dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut 

ini: 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.6 Rancangan Halaman Login 

4.7.2. Form Menu Utama 



 Rancangan form utama adalah tampilan awal setelah user melakukan 

login. Untuk Gambar rancangan Halaman Menu Utama dapat dilihat pada gambar 

4.7 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Racangan Halaman Utama 

 

4.7.3. Form Input Format SMS 

 Rancangan form inputan form Format SMS, user dapat melakukan simpan, 

ubah, hapus, dan cari data Format SMS. Untuk Gambar rancangan Halaman Form 

input Format SMS dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut ini: 



 

Gambar 4.8 Racangan Form Input Format SMS 

 

4.7.4. Form Input Pengusul STR 

 Rancangan form inputan form pendaftaran pertama untuk pengusulan 

STR, user dapat melakukan simpan, ubah, hapus, dan cari data pengusul STR. 

Untuk Gambar rancangan Halaman Form input pengusul STR dapat dilihat pada 

gambar 4.9 berikut ini: 

 



 

Gambar 4.9 Racangan Form Input Pengusul STR 

 

4.7.5. Form Input Informasi 

 Rancangan form input informasi dimana user dapat melakukan simpan, 

ubah, dan hapus informasi. Untuk Gambar rancangan Halaman input informasi 

dapat dilihat pada gambar 4.10  berikut ini: 



 

Gambar 4.10 Racangan Form Input Informasi 

 

4.7.6. Form Transaksi 

 Rancangan form input transaksi pengurusan STR, di bagian ini user dapat 

melakukan simpan, ubah, hapus dan cari data transaksi. Untuk Gambar rancangan 

Halaman Transaksi dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut ini: 

 



 

Gambar 4.11 Racangan Form Transaksi 

 

4.7.7. Form STR 

Rancangan form inputan data STR, data ini adalah data STR yang telah selesai 

dan sudah bisa diambil oleh pengurus STR, user juga dapat melakukan simpan, 

ubah, hapus, dan cari data. Untuk Gambar rancangan Halaman Fom STR dapat 

dilihat pada gambar 4.12 berikut ini: 

 



 

Gambar 4.12 Racangan Form Input STR 

 

4.7.8. Form SMS 

 Rancangan form untuk kirim SMS dan dapat juga mengirim SMS secara 

masal kepada kontak yang sudah tersimpan. Untuk Gambar rancangan Halaman 

Form input STR dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Racangan Form Input SMS 

 

4.7.9. Form view SMS Keluar 

 Rancangan form view history SMS keluar yang telah di kirim oleh user ke 

kontak yang ada pada sistem. Untuk Gambar rancangan Halaman Form View SMS 

Keluar dapat dilihat pada gambar  4.14 berikut ini: 

 

 

Gambar 4.14 Racangan Form View SMS Keluar 

4.7.10. Form view SMS Masuk 



 Rancangan form view SMS masuk yang telah di kirim oleh pengurus surat 

ke sistem. Untuk Gambar rancangan Halaman View SMS Masuk dapat dilihat 

pada gambar 4.15 berikut ini: 

 

Gambar 4.15 Racangan Form View SMS Masuk 

 

4.8.Rancangan Format SMS Gateway 

Untuk racangan format sms yang disediakan untuk dapat diakses melalui 

sms oleh pengusul str  dapat dilihat pada table 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Racangan Format SMS Gateway 

Format SMS Balasan SMS dari server 

CEK#idpendaftaran#nikktp 

STR Tenaga Kefarmasian Dengan ID 

Pendaftaran 1.2.xx sudah dapat diambil/belum 

dapat diambil.  

Dinkes prov. Lpg. 

Info#STR 

Silahkan anda memilih menu info seputar STR 

tenaga kefarmasian dengan format dibaawah ini: 

1. Info#STR#Daftar 

2. Info#STR#exp 

3. Info#STR#lainlain 

Dinkes prov. Lpg. 

4.9.Penerapan Customer Relationship Management (CRM) 



 CRM SMS Gateway yang dirancang sebagai hasil dari tahap penentuan 

strategi bertujuan untuk mendukung proses pendekatan antara masyarakat yang 

mengurus STR Tenaga Kesehatan ke kantor dinas. Dan fitur-fitur yang ada pada 

sistem SMS Gateway yang dapat membantu proses-proses sebagai berikut:  

1. Dapat mengirimkan pesan SMS kepada nomor tujuan baik itu diinput secara 

manual, dari kontak dan grup l. Fitur ini digunakan untuk konfirmasi dan 

penyampaian informasi kepada pengurus STR. Menerima SMS balasan 

sehingga dapat memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara pengurus 

surat dan kantor dinas.  

2. Pencarian data menjadi lebih cepat. 

 Dari proses-proses diatas maka akan tercipta hubungan baik antara pengurus 

STR (masyarakat) dan dinas kesehatan dalam hal ini akan tercipta hubungan 

timbal balik yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Keuntungan 

yang akan didapat kan yaitu suksesnya pelayanan publik dinas kesehatan pada 

bidang pengurusan STR, dimana ada hubungan keeratan melalui system yg 

dirancang ini. 

 Pengusul STR juga mendapat keuntungan yaitu dapat memantau 

perkembangan STR yang diurus dan mendapat juga pemberitahuan yang penting 

tanpa harus selalu dating ke kantor dinas untuk mendapatkannya. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari uraian yang didapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

dianalisa permasalahan yang ada serta cara untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dengan melakukan 

perancangan Customer Relationship Management (CRM) berbasis SMS Gateway 

Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dari keseluruhan hasil penulisan ini, 

dapat disimpulkan bahwa: 

Perancangan  Customer Relationship Management (CRM) berbasis  SMS 

Gateway ini menggunakan metode pengembangan sistem Waterfall (air terjun) 

yang menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan, serta 

menggunakan analisis sistem PIECES (Performance, Informatif, Economy, 

Control, Efficiency dan Security) untuk mengidentifikasi masalah dan analisis 

sistem, sehingga mendapatkan perancangan sistem yang lebih baik. 

 

5.2. Saran 

 Perancangan Aplikasi yang dirancang masih memiliki banyak kelemahan 

maupun kekurangan. Sehingga membutuhkan peningkatan dan pengembangan 

lebih lanjut. Aplikasi ini memiliki prospek yang baik jika dikembangkan menjadi 

lebih luas, maka saran dan kritik yang membangun tentunya dapat meningkatkan 

fungsi dari program ini: 



1. Sistem ini masih bersifat simulasi dan offline. Oleh karena itu, diharapkan 

sistem tersebut nantinya dapat dikembangan dan di implementasikan 

berbasis online. 

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih 

menyempurnakannya, Mengaaplikasi kan dengan teknologi yang lebih 

modern seperti teknologi android yang akan berkembang pesat seiring 

perkembangan teknologi yang semakin maju. 

3. Biaya SMS balasan dari server yang masih dibebankan kepada server. 

Dengan kata lain, server akan mengeluarkan biaya SMS setiap kali 

membalas SMS balasan kepada pengirim atau pengguna yang mengirim 

SMS permintaan informasi ke server. 

Untuk mengatasi kendala itu, dapat dilakukan dengan para  provider  GSM yang 

bertarif premium. 
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LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 1 



 

 



Kuesioner Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

publik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

Berikan tanda Cheklist ( √ ) pada kolom yang anda pilih sesuai dengan pengalama

n anda atas pelayanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

Nomor Responden ……..    (diisi oleh panitia) 

1. Jenis kelamin  

a.     Laki ‐ laki                     b.      Perempuan 

2. Berapa usia Bapak/Ibu saat ini? 

a.     20 ‐ 30 tahun                 c.      41 ‐ 50 tahun 

b.     31 ‐ 40 tahun                 d.      ≥ 51 tahun 

3.  Apa pendidikan terakhir yang Bapak/Ibu tempuh? 

a.     SD                                 c.      SMA                  e.     

Lain‐lain, sebutkan … 

b.     SMP                              d.      Sarjana,........  

4. Apa pekerjaan Bapak/Ibu sekarang? 

a.      PNS/TNI/POLRI         c.      Wiraswasta 

b.      Pegawai Swasta          d.       Lain-lain, sebutkan....... 

No. Pernyataan 

Kinerja / Persepsi 

Masyarakat Masukan/saran (jika 

diperlukan) 
Ya Tidak 

 Persyaratan    

1. 

Apakah dalam pelaksanaan pelayanan dinas 

kesehatan sudah memenuhi persyaratan 

teknis sesuai dengan unit layanan masing-

masing ? 

   

2. 

Apakah dalam pelaksanaan pelayanan dinas 

kesehatan sudah memenuhi  persyaratan 

administratif teknis sesuai dengan unit 

layanan masing-masing ? 

   

 Prosedur    

3. 

Apakah cara pelayanan yang dilakukan 

dinas kesehatan telah sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat ? 

   

4. 

Apakah cara pelayanan dinas kesehatan 

kepada yang mengajukan pengaduan sudah 

baik ? 

   

 Waktu Pelayanan    

5. 

Apakah dalam penyelesaian 

seluruh proses pelayanan pada dinas 

kesehatan tepat waktu seperti yang 

dijanjikan ? 

   

 



6. 

Apakah pelayanan yang diberikan dinas 

kesehatan sesuai waktu pelayanan (jam 

kantor) ? 

   

 

 

 Biaya /Tarif    

7. 

Apakah biaya yang dikenakan kepada 

penerima layanan dalam mengurus dan 

memperoleh layanan dari 

penyelenggara/pelaksana sesuai dengan apa 

yg ditetapkan antara penyelenggara dan 

masyarakat ? 

   

 Layanan    

8. 

Apakah hasil pelayanan yang diberikan 

dinas kesehatan dapat diterima atau sesuai 

dengan yang di inginkan/diharapkan 

masyarakat ? 

   

 Kompetensi Pelaksana    

9. 

Apakah pengetahuan yang dimiliki 

pelaksana sesuai dengan layanan yang 

diberikan ? 

   

10. 
Apakah keahlian yang dimiliki pelaksana 

sesuai dengan pelayanan ? 

   

11. 
Apakah pelaksana pelayanan mempunyai 

keterampilan yang bagus ? 

   

12. 

Apakah pengalaman yang dimiliki pelaksana 

pelayanan sudah sesuai dengan pelayanan 

yang diberikan? 

   

 Prilaku pelaksana    

13. 
Apakah dalam memberikan pelayanan 

publik, pelaksana bersikap profesional ? 

   

 Maklumat pelayanan    

14. 

Apakah dalam memberikan kesanggupan 

dan kewajiban untuk melaksanakan 

pelayanan publik sesuai dengan apa yang 

dijanjikan? 

   

 
Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan 

   

15. 
Apakah cara pelaksanaan penanganan 

pengaduan dan tindak lanjutnya sudah baik ? 

   

 

Note :  ............................................................................................................................................ 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor : 800/            /III.03.2/VII/2014 

 

TENTANG 

KELOMPOK KERJA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP 

PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS 

KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG  

TAHUN 2014 

 

 

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG 

 

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan 

kualitas  

pelayanan publik secara 

berkelanjutan, maka perlu dilakukan 

evaluasi terhadap penyelenggaran 

publik; 

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimagsud dalam 

Nomor 1, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

MENGINGAT  :  1. Undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun  

2009 tentang Pelayanan Publik, 

(Lembaran Negara RI Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 5038); 



2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 

Tahun 2012 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, 

(Lembaran Negara RI Tahun 2012 

Nomor 215); 

3. Permen PAN dan FB RI No. 16 

tahun  2014 Tentang Pedoman 

Survei Kepuasan Masyarakat 

terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

MENETAPKAN 

 

PERTAMA : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan 

Pelayanan  

Publik di Dinas Kesehatan Lampung tahun 2014. Survei 

diselesaikan setelah 30 hari kerja pada tanggal 11 Agustus 

2014 s.d. 11 September 2014 di Dinas Kesehatan Provinsi 

Lampung. 

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan mereka yang namanya 

tercantum dalam 

Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris 

dan Anggota  

Pokja. 

KETIGA : Tugas-tugas pokok anggota adalah : 

1. Menyusun rencana Survei. 

2. Menyiapkan sarana Survei. 

3. Bertanggung jawab terhadap kelancaran Survei. 

4. Mengevaluasi kegiatan & membuat laporan Survei.   

KEEMPAT :    Tugas pokok Ketua adalah Memimpin kelompok kerja / 

pokja  agar 

 pelaksanaan survei berjalan dengan baik.  

KELIMA :    Kelompok kerja / pokja Survei bertanggung jawab kepada 

Kepala  

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 



KEENAM :    Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

akan   

Dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. 

 

 

DITETAPKAN DI : BANDAR 

LAMPUNG 

PADA TANGGAL :     JULI  2014 

 

 

 

KEPALA DINAS 

KESEHATAN 

PROVINSI LAMPUNG 

 

 

 

 

dr. Hj. REIHANA, M.Kes 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19630825 198910 2 002 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA DINAS 

KESEHATAN 

PROVINSI LAMPUNG 

   NOMOR :  800/              

/III.03.2/VII/2014 

   TANGGAL :         JULI 2014 

 

 

 

 

SUSUNAN KELOMPOK KERJA 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAN 

PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI 

LAMPUNG TAHUN 2014 

 

 

 

No. NAMA 
JABATAN 

KEPANITIAAN 

1. Drs. Anindito Widyantoro, Apt, MM, M.Kes Ketua 

2. dr. Asih Henrastuti, M.Kes Sekretaris 

3. Budi Kurniawan, SKM Anggota 

4. M. Muqouwis A.T., SKM, M.Kes Anggota 

5. Drg. Ria Meylanie. FA Anggota 

6. Ikwan Pujianto Anggota 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 

KESEHATAN PROVINSI 

LAMPUNG 

 

 

 

 

dr. Hj. REIHANA, M.Kes 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19630825 198910 2 002 
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Bandar Lampung,  20 Agustus 2014 

         

        Kepada: 

Nomor      :  890/  2739   /III.03.2/VIII/2014  Yth. 1. Kadinkes Kab. /Kota 

se- Provinsi  

Sifat       :  Penting                   Lampung 

Lampiran  :  Satu Berkas             2. Direktur Rumah 

Sakit   

Hal       :  Survei Kepuasan Masyarakat               se- Provinsi 

Lampung  

di-  

Tempat  

          

Menindaklanjuti Surat Edaran Pemerintah Provinsi 

Lampung Nomor 045.2/2706/II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang 

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, bersama ini kami kirimkan kuesioner survei kepuasan 

masyarakat. Kuesioner tersebut agar disampaikan kepada petugas 

(daftar terlampir) dan dikirimkan kembali ke Dinas Kesehatan 

Provinsi Lampung selambat-lambatnya pada tanggal    08 September 

2014. 

 

 

 

 



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima 

kasih. 

 

 

KEPALA DINAS 

KESEHATAN 

PROVINSI LAMPUNG 

 

 

           

 

dr. Hj. REIHANA, M.Kes 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19630825 198910 2 002 

 

Tembusan : 

Gubernur Lampung (sebagai laporan) 

 

 

 

Lampiran I : Lampiran Surat No. 890/ 2739 /III.03.2/VIII/2014 

 

 

No. Responden Kab./Kota Jumlah perKab./Kota Total 

1. Petugas Pengelola Imunisasi  1 15 

2. Petugas Pengelola Farmasi 1 15 

3. Petugas Pengelola Perizinan Rumah 

Sakit 

1 15 

4. Petugas Pengelola Keuangan 1 15 

5. Petugas Pengelola Kepegawaian 1 15 

Jumlah 5 75 

 

 

 

CP :  RIA  SYAWALINA  HATANG, SKM., M.Kes. 

HP :  081369021286 / 085366729214 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran3 



 

 

 

 

 

 

 


