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1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu bentuk pokok Sistem

Kesehatan Nasional (SKN) yang dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam

penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan

pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Sistem

informasi kesehatan nasional dikembangkan dengan memadukan sistem informasi

kesehatan daerah dan sistem informasi lain yang terkait.

(https://realtimehealth.wordpress.com/2014/11/01/sistem-informasi-kesehatan-di-

indonesia/).

Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) adalah salah satu sarana

pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia yang

memberikan pelayanan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan

kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha

kesehatan pokok dan langsung berada dalam pengawasan dari Dinas Kabupaten.

Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di indonesia, maka peranan dan

kedukukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan

di Indonesia. Pemerintah mengembangkan konsistensi puskesmas dengan tujuan

untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Benyamin, 2013).

Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang amat penting,

keberadaan puskesmas daerah Kota Bandar Lampung sangat beragam di setiap

kecamatan. Seringnya warga setempat yang harus segera berobat di rumah sakit

dengan biaya yang cukup mahal menjadikan pusat kesehatan masyarakat



2

(puskesmas) pilihan kedua. Puskesmas sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk

memeriksa kesehatan dengan harga yang relatif murah. Seringkali banyak

puskesmas yang belum diketahui masyarakat secara luas dan tidak diimbangi

informasi. Informasi yang tersedia berisi lokasi saja, terkadang informasi tersebut

kurang membantu masyarakat mengenai puskesmas dan juga Dinas Kesehatan

Kota Bandar Lampung dalam hal memonitor puskesmas. (Benyamin, 2013).

Berbagai upaya penggunaan teknologi aplikasi dalam pembenahan

struktur dan kerja dalam bidang pelayanan kesehatan mengingat semakin

tingginya permasalahan bidang kesehatan menjadi momentum untuk peningkatan

dan strategi lebih maju. Pembenahan terhadap pelayanan kesehatan terus

dilakukan diantaranya melalui website yang akan menjadi pintu gerbang

informasi kesehatan bagi masyarakat.

Adapun kendala yang dialami saat ini yaitu sistem informasi yang ada

hanya berisi tentang lokasi puskesmas saja, sehingga perlu di lakukan

perancangan sistem informasi yang berisi tentang lokasi, program kerja, layanan

rawat inap dan rawat jalan, sarana dan prasarana puskesmas, data dokter, data

pasien dan pegawai, serta data penyakit. Demikian halnya Dinas Kesehatan Kota

Bandar Lampung merupakan salah satu dinas yang berada pada lingkungan kota

Bandar Lampung yang bertugas memelihara mutu pelayanan kesehatan

masyarakat. Dinas kesehatan ini mengurus segala sarana dan prasarana dalam

bidang kesehatan. Hingga saat ini informasi yang tersedia cukup terbatas dalam

hal informasi misalkan data yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung masih kurang efesien dengan data yang ada pada lapangan. Dari

gambaran masalah tersebut maka diperlukan adanya suatu perancangan sistem
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informasi berbasis web yang menyediakan informasi mengenai penyebaran

informasi puskesmas di Kota Bandar Lampung. Dari Sistem Informasi

sebelumnya hanya tersedia lokasi puskesmas terdekat Kota Bandar Lampung,

sehingga informasi tersebut masih kurang membantu bagi masyarakat juga untuk

keperluan data Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Informasi tersebut

sebaiknya mencangkup hal-hal seperti lokasi puskesmas, informasi mengenai

puskesmas, sarana prasarana, penyakit yang sering di tangani oleh puskesmas,

layanan yang ada pada puskesmas, program kerja, serta mutu puskesmas tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diatasi dengan adanya

sistem informasi yang dapat mempermudah Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota

Bandar Lampung dalam Pencarian Informasi Puskesmas berbasis Website.

Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang sistem informasi yang berjudul,

“Perancangan Sistem Informasi Puskesmas Kota Bandar Lampung Berbasis Web

(Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)”

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang Perancangan Sistem

Informasi Puskesmas Di Kota Bandar Lampung, maka penulis mengambil suatu

rumusan masalah yaiu

1. Bagaimana merancang sistem informasi puskesmas yang berisi program

kerja, data dokter, data pasien dan pegawai, serta rekam medik. pada Dinas

Kesehatan di Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi puskesmas yang dapat

memberikan informasi pada Dinas Kesehatan di Kota Bandar Lampung?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Merancang sistem informasi puskesmas yang berisi lokasi, program kerja,

layanan rawat inap dan rawat jalan, sarana dan prasarana, data dokter, data

pasien dan pegawai, serta data penyakit. pada Dinas Kesehatan di Kota

Bandar Lampung

2. Mengimplementasikan sistem informasi puskesmas yang dapat

memberikan informasi secara tidak terbatas pada Dinas Kesehatan di Kota

Bandar Lampung

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan diantaranya :

1. Puskesmas yang menjadi objek dalam penelitian hanya berlokasi di kota

Bandar Lampung saja.

2. Perancangan sistem informasi berbasis website

3. Sistem ini hanya membahas mengenai bagian informasi puskesmas seperti

program kerja, data dokter, data pasien, data pegawai, data pasien, data

ruangan, dan data rekam medik
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan

yang berkaitan dengan informasi puskesmas di wilayah Kota Bandar

Lampung. selain untuk menambah wawasan dan juga dimaksudkan

sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan (skripsi).

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi Puskesmas di

Kota Bandar Lampung.

3. Bagi Dinas Kesehatan

Sebagai sarana informasi terutama untuk pelayanan informasi kesehatan

berbasis web di puskesmas kota Bandar Lampung

4. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas

lulusannya melalui hasil penelitian skrispi yang dilakukan oleh mahasiswa.


