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Abstrak - Puskesmas merupakan salah satu bentuk pusat kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab dalam
pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
bekerja secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, perkembangan kesehatan masyarakat menjadi hal
utama yang perlu diperhatikan. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan pelayanan administrasi kesehatan
masyarakat berupa perancangan sistem informasi layanan administrasi kesehatan yang dimulai dari registrasi,
antrian pasien, histori rekammedik pasien, sampai pada pemakaian obat. Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan perancangan sistem informasi yang diharapkan dapat membantu dan memudahkan dalam
pengontrolan dan pengolahan data puskesmas serta mendukung dalam proses pengambilan keputusan.
Kata-kata kunci: perancangan, sistem informasi, puskesmas, histori rekammedik, administrasi

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Puskesmas merupakan suatu pusat kesehatan
masyarakat yang memberikan layanan kesehatan
kepada masyarakat setempat, berupa layanan
pemeriksaan kesehatan pasien yang berlangsung setiap
harinya dan layanan kesehatan kepada masyarakat di
lapangan yang berlangsung dalam periode tertentu
guna
menganalisa
perkembangan
kesehatan
masyarakat pada daerah-daerah yang ditangani oleh
pihak Puskesmas. Data-data hasil survei yang
terkumpul nantinya akan dianalisa dan dilaporkan
kepada Dinas Kesehatan. Pihak Puskesmas juga selalu
berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat sehingga diperlukan adanya
peningkatan dalam alur pelayanan pasien setiap
harinya.
Dengan melihat proses pelayanan dan pendataan
pada beberapa Puskesmas, maka dapat dikemukakan
bahwa pelayanan dan proses pendataan yang
berlangsung masih dilakukan secara manual.
Meskipun pelayanan kegiatan Puskesmas yang
bersifat manual dapat berlangsung dengan lancar,
namun proses pendataan manual yang disimpan dalam
suatu pembukuan sangat menyulitkan petugas
Puskesmas yang bertugas mengisikan data pasien
setiap harinya. Data pasien yang tidak sedikit dan
masih tersimpan secara manual ternyata menyulitkan
pihak Puskesmas dalam analisa dan laporan data pada
setiap periode.
Peningkatan pelayanan administrasi kesehatan
masyarakat pada Puskesmas menuntut pihak
Puskesmas untuk mengimplementasikan suatu sistem
yang terintegrasi dari satu bagian ke bagian lainnya.
Hal ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pihak
Puskesmas dalam melakukan pengolahan data pasien,
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merekap histori perkembangan pasien dan obat,
sampai pada memberikan kemudahan pihak pasien
dalam menganalisa data pasien dan memantau
perkembangan kesehatan pasien baik secara personal
maupun masyarakat pada suatu daerah tertentu.
1.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
menghasilkan rancangan sistem informasi layanan
administrasi kesehatan masyarakat pada Puskesmas
secara terintegrasi.
1.3 Perumusan Masalah
Sistem pelayanan pada Puskesmas terintegrasi
antara satu bagian dengan bagian yang lain, namun
pengolahan data masih berlangsung secara manual.
Dengan kata lain adanya kesulitan dalam melakukan
pengolahan, pencarian, sampai pada analisa data.
Dengan adanya permasalahan tersebut, maka
diperlukan adanya rancangan sistem informasi layanan
administrasi kesehatan masyarakan pada Puskesmas,
di antaranya registasi pasien, rekam medik pasien,
pendataan pasien harian sampai pada pengolahan stok
obat pada Puskesmas.
2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi
Sistem dikelompokkan ke dalam dua kelompok
pendekatan, yaitu: [1]
a. Penekanan pada prosedur.
b. Penekanan pada komponen atau elemen.
Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada
prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut.
Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari
prosedur-prosedur
yang
saling
berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu
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kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang
tertentu.
Sistem pada pendekatan sistem yang lebih
menekankan
pada
elemen
atau
komponen
didefinisikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.
Selain definisi sistem tersebut di atas, berikut ini
diuraikan beberapa definisi mengenai sistem dari
sejumlah pendapat: [2]
a. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan
atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel
yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan
saling bergantung sama lain. (Fatta, 2007:3)
b. Sistem didefinisikan sebagai seperangkat elemen
yang digabungkan satu sama lainnya untuk
seperangkat elemen yang digabungkan satu sama
lainnya untuk suatu tujuan bersama. (Murdick
dan Ross, dalam Fatta, 2007:3)
c. Sistem adalah elemen-elemen yang saling
berhubungan dan membentuk satu kesatuan atau
organisasi. (Kamus Webster’s Unbriged, dalam
Fatta, 2007:3)
d. Sistem didefinisikan sebagai sekelompok
elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud
yang sama untuk mencapai suatu tujuan. (Mc.
Leod, dalam Fatta, 2007:4)
Suatu sistem mempunyai maksud tertentu.
Beberapa persepsi menyebutkan maksud dari suatu
sistem, di antaranya:
a. Untuk mencapai suatu tujuan (goal).
b. Untuk mencapai suatu sasaran (objective).
Goal biasanya dihubungkan dengan ruang
lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang
lingkup yang lebih sempit. Jika merupakan sistem
utama, maka istilah goal lebih diterapkan. Jika
merupakan bagian-bagian lainnya dari sistem utama,
maka istilah objective lebih tepat. Jadi tergantung dari
ruang lingkup memandang sistem tersebut. Seringkali
tujuan (goal) dan sasaran (objective) digunakan
bergantian dan tidak dibedakan.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas,
maka dapat disimpulkan definisi sistem merupakan
kumpulan elemen terintegrasi yang membentuk satu
kesatuan jaringan kerja dalam mencapai suatu tujuan
(goal) dan sasaran (objective) tertentu.
Berdasarkan definisi sistem dan informasi di
atas, maka sistem informasi adalah suatu sistem di
dalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari
suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu
dengan laporan-laporan yang diperlukan [1]. Referensi
[3] mengemukakan bahwa sistem informasi mencakup
seluruh komponen (manusia, komputer, teknologi
informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang
diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan
untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Sehingga
dengan cakupan tersebut berhubungan dengan

referensi [4] yang menguraikan bahwa sistem
informasi merupakan sistem yang berada pada
organisasi yang di dalamnya terdapat sekelompok
orang-orang, teknologi, media, fasilitas, prosedurprosedur dan pengendalian yang digunakan untuk
tujuan mendapatkan jalur komunikasi, memproses
transaksi secara rutin, memberi sinyal kepada
manajemen mengenai kejadian-kejadian internal dan
eksternal dan menyediakan informasi yang dapat
digunakan sebagai pengambilan keputusan.
2.2 Data Flow Diagram (DFD)
DFD merupakan alat yang digunakan pada
metodologi pengembangan sistem yang terstruktur [1].
Referensi
[5]
menguraikan
bahwa
DFD
mencerminkan pendekatan pada data, dan lebih
menekankan pada segi proses. DFD adalah suatu
network yang menggambarkan suatu sistem
automat/komputerisasi, manualisasi atau gabungan
dari keduanya, yang penggambarannya disusun dalam
bentuk kumpulan komponen sistem yang saling
berhubungan sesuai dengan aturan mainnya.
Keuntungan dari DFD adalah memungkinkan untuk
menggambarkan sistem dari level yang paling tinggi
kemudian menguraikannya menjadi level yang paling
rendah (dekomposisi). Sedangkan kekurangan dari
DFD adalah tidak memungkinkan proses pengulangan
(looping), proses keputusan dan proses perhitungan.
3.

METODOLOGI

Adapun metodologi penelitian yang digunakan
adalah metode analisis berarah struktur data, dimana
dalam analisa sistem akan diuraikan mengenai
kebutuhan sistem berkenaan dengan pengolahan data
pada sistem informasi Puskesmas.
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini diuraikan beberapa hal penting mulai
dari siklus atau alur pelayanan pasien hingga
pencatatan data pasien:
1) Siklus atau alur pelayanan pasien.
Proses pelayanan pasien dimulai dengan pasien
datang menunjukkan kartu pasien, registrasi
pasien, menunggu antrian berdasarkan urutan
rekammedik, melakukan pemeriksaan, sampai
pada pengambilan obat. Selain ini, pihak
puskesmas juga menggambarkan tindakan
antisipasi berupa buku bantu yang telah
dipersiapkan pleh pihak puskesmas saat pasien
datang.
2) Sistem pencatatan atau pembukuan pasien harian
sebagai bank data.
Setiap pasien yang datang untuk memperoleh
pengobatan akan didata oleh pihak puskesmas
sebagai data pasien harian. Data pasien harian
diketahui dari lembar rekammedik yang
dikumpulkan dan dicatat dalam sebuah buku
besar yang menampung semua data hasil
pemeriksaan pasien. Pada akhir tahun, data-data
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3)

4)

tersebut akan dianalisa dan diperhitungkan
sehingga dapat diketahui persentase kunjungan
pasien pertahun yang digambarkan dalam bentuk
grafik.
Alur pemasukan dan pengeluaran barang dan
sistem pembukuan untuk mencatat proses
transaksi.
Ruang obat bertanggungjawab untuk meramu
obat sesuai dengan resep pasien akan selalu
mencatat setiap transaksi pengeluaran dan
pemasukan obat. Baik obat yang dikeluarkan dari
gudang puskesmas ke apotik, obat yang
digunakan untuk resep pasien, pemasukan stok
obat dari Gudang Farmasi, sampai pada
perhitungan sisa stok obat dan obat selanjutnya
akan diminta kepada Dinas Kesehatan akan
tercatat dalam masing-masing buku.
Laporan
Laporan yang dikerjakan dalam kurun waktu
tertentu sebagai dokumentasi pihak Puskesmas
untuk dapat dianalisa. Hasil persentase
kunjungan pasien pada tahun-tahun sebelumnya
akan dibandingkan dengan hasil persentase pada
tahun yang sedang berlangsung. Hal ini
bertujuan agar pihak puskesmas dapat
menganalisa kesehatan masyarakat sekitar secara
keseluruhan. Jika tingkat kunjungan pasien
menaik drastis, maka pihak puskesmas dapat
mengambil tindakan lanjut untuk mengetahui
wabah yang sedang menyebar dalam masyarakat.

Pelayanan dan proses pendataan yang
berlangsung masih dilakukan secara manual dan
tersimpan di dalam suatu pembukuan yang diisikan
oleh petugas puskesmas setiap harinya. Data pasien
yang tidak sedikit dan proses pendatan yang masih
manual ternyata menyulitkan pihak puskesmas dalam
analisa dan laporan data pada setiap periode.

Berikut ini merupakan beberapa kesulitan yang
seringkali terjadi, di antaranya:
1) Data-data yang tercatat pada berkas kertas dapat
saja hilang.
2) Pengumpulan keseluruhan data dari masingmasing data ditangani oleh petugas-petugas yang
berbeda mengakibatkan proses pengumpulan data
akan memakan waktu sehingga waktu yang
tersedia tidak digunakan dengan baik.
3) Sulitnya pencarian data dengan cepat yang
dikarenakan data yang termuat dalam jumlah besar
dan akan terus bertambah.
4) Sulitnya melakukan analisis dan laporan setiap
periode dengan cepat untuk analisis dan laporan
dalam satu periode yang dibutuhkan mesti
melakukan perhitungan secara manual untuk
mendapatkan hasil persentase dan melakukan
analisis, serta laporan yang biasanya dikeluarkan
dalam bentuk diagram tidak diproses secara
terkomputerisasi.
Berdasarkan pemaparan sistem berjalan dan
kesulitan yang dihadapi oleh pihak Puskesmas, maka
dapat ditentukan bahwa kebutuhan pihak Puskesmas
adalah adalah adanya sistem informasi layanan
administrasi kesehatan masyarakat pada Puskesmas
yang terintegrasi, mulai dari registrasi pasien, antrian
pasien, pemeriksaan pasien dimana hasil diagnosa
tersimpan dalam rekam medik pasien, pengambilan
obat ke ruang obat, sampai pada pemantauan stok
obat. Sistem informasi Puskesmas yang terintegrasi ini
akan memudahkan pihak Puskesmas dalam memantau
histori perkembangan kesehatan pasien secara
perorangan.
Maka dari itu, berikut ini diuraikan hasil
perancangan sistem informasi layanan administrasi
kesehatan pada puskesmas sebagaimana terlihat pada
Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1
Diagram Konteks Rancangan Sistem
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Berdasarkan Gambar 1 tersebut di atas, terlihat
bahwa entitas yang berhubungan dengan sistem
informasi layanan administrasi kesehatan, antara lain
Pengunjung, Pasien, Unit Pelayanan Kesehatan,
Ruang Obat, Dinas Kesehatan, Gudang Farmasi, Tata
Usaha, Bagian Registrasi, dan Kepala Puskesmas.

Adapun gambaran rancangan sistem secara
menyeluruh pada satu kesatuan proses sistem
informasi puskesmas (lihat Gambar 1) dapat terlihat
pada
Gambar
2
berikut
ini.

Gambar 2
Diagram Overview Rancangan Sistem
Sumber: Hasil Rancangan

Berikut ini merupakan diagram rinci dari detail proses pada Gambar 2 di atas.

Proceedings SNIT 2013: Hal. A-255

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2013

Gambar 3
Diagram Rinci 1.0 Rancangan Sistem
Sumber: Hasil Rancangan

Gambar 4
Diagram Rinci 3.0 Rancangan Sistem
Sumber: Hasil Rancangan

Proceedings SNIT 2013: Hal. A-256

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2013

Gambar 5
Diagram Rinci 4.0 Rancangan Sistem
Sumber: Hasil Rancangan

Gambar 6
Diagram Rinci 5.0 Rancangan Sistem
Sumber: Hasil Rancangan
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Gambar 7
Diagram Rinci 7.0 Rancangan Sistem
Sumber: Hasil Rancangan

Data store yang dirancang dalam sistem informasi
layanan administrasi kesehatan, antara lain:
1) file_family_folder
Berisi identitas lengkap kepala keluarga.
Struktur data:
no_register + nama_kk + status + telp + jalan +
gang + no_rumah + rt + rw + kelurahan +
kecamatan + kota + tanggal__ff__dibuat
2) file_anggota__ff
berisi daftar beberapa anggota keluarga kk yang
ada dalam family folder, sekaligus merupakan
data deskripsi pasien.
Struktur data:
Id_pasien + no_register + nama_anggota_kk +
jenis_kelamin
+
tanggal_lahir
+
hubungan_keluarga + pekerjaan
3) file_pasien_harian
Berisi data pasien beserta hasil pemeriksaan
untuk kunjungan harian.
Struktur data:
id_harian
+
no_register_rekammedik
+
tanggal_pendataan + kasus + kunjungan +
status_kunjungan + id_login
4) file_kartu_rekammedik
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5)

6)

7)

Berisi data hasil pemeriksaan dan pengobatan
pasien setiap kali pasien melakukan kunjungan
pemeriksaan.
Struktur data:
id_rekammedik + id_pasien + id_poli +
tanggal_mulai_sakit + tanggal_kunjungan +
pemeriksaan + diagnosa + kode_penyakit +
hasil_lab + keterangan + pengobatan + id_dokter
file_dokter
Berisi data pribadi dokter.
Struktur data:
id_dokter + nama_dokter + spesialis + telp +
alamat
file_obat
Berisi data obat dan detail dosis obat.
Struktur data:
kode_obat + nama_obat + jenis + dosis +
keterangan
file_form_resep
Berisi data obat-obatan yang digunakan atau
dikeluarkan untuk setiap pasien sesuai dengan
hasil pemeriksaan.
Struktur data:
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id_rekammedik + id_poli + kode_obat +
jumlah_obat + tanggal_keluar
8) file_poli
Berisi data poli yang ada dalam puskesmas
sebagai pelayanan pasien.
Struktur data:
id_poli + nama_poli
9) file_obat_masuk
Berisi data obat-obat yang masuk ke puskesmas
dari Gudang Farmasi.
Struktur data:
id_masuk + kode_obat + jumlah_masuk +
tanggal_masuk + sumber_obat
10) file_status_obat
Berisi data sebuah record yang selalu di update
untuk memperhitungkan stok akhir setiap suatu
transaksi terjadi.
Struktur data:
kode_obat
+
jumlah_stok_akhir
+
tanggal_update
11) file_obat_keluar
Berisi data obat-obat yang keluar dari gudang
puskesmas ke apotik.

Struktur data:
id_keluar + kode_obat + jumlah_keluar +
tanggal_keluar + tujuan_obat
12) file_obat_harian
Berisi data yang mencatat pemakaian obat harian
yang digunakan untuk obat pasien.
Struktur data:
id_harian + tanggal_keluar + kode_obat +
jumlah_keluar
13) history_lplpo
Berisi data akhir yang digunakan untuk membuat
laporan LPLPO dimana hasil data diperoleh dari
hasil perhitungan tabel-tabel transaksi.
Struktur data:
kode_obat + persediaan + pemakaian + sisa_stok
+ stok_opt + permintaan
Gambar 8 berikut ini merupakan tabel relasi sebagai
rancangan datastore sistem informasi layanan
administrasi kesehatan masyarakat berdasarkan
spesifikasi masing-masing table sebagaimana yang
telah diuraikan tersebut di atas.

Gambar 8
Tabel Relasi Rancangan Sistem
Sumber: Hasil Rancangan
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5.

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan gagasan yang telah
dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat
diambil adalah sebagai berikut.
1. Sistem pendataan secara manual tidak dapat
mendukung proses pengolahan data dalam skala
yang besar meskipun aktivitas pendataan harian
dapat berjalan lancar.
2. Data-data pasien dari setiap layanan administrasi
kesehatan pasien akan lebih valid ketika
tersimpan dalam suatu database karena proses
pendataan dapat dilakukan satu kali (tanpa harus
merekap ulang segala pemberkasan ke
pembukuan
Puskesmas)
dengan
adanya
konektivitas jaringan antara satu bagian dengan
bagian yang lainnya. Ketika proses pelayanan
pasien selesai, maka proses pendataan telah
selesai pula. Begitu pula dengan proses distribusi
obat. Transaksi pemasukan dan pengeluaran obat
akan dapat lebih terkontrol tanpa harus selalu
mencatat informasi yang selalu berulang.
3. Tantangan utama yang dihadapi dalam
perancangan
sistem
informasi
layanan
administrasi kesehatan pada Puskesmas adalah
pengembangan sistem informasi yang terintegrasi,
meningkatkan upaya integrasi sistem pelayanan
kesehatan
masyarakat
dengan
pelayanan
kesehatan
perorangan
dengan
tetap
memperhatikan aspek etika, kerahasiaan, privasi
dan keamanan data.
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4.

5.

Dengan adanya sistem informasi pada puskesmas,
maka data akan lebih mudah dioperasikan dan
diolah oleh user. Data-data yang memiliki
informasi berulang tidak lagi di-entry secara
manual karena keterkaitan antar tabel dalam
database yang dibangun, serta memudahkan user
dalam pencarian data.
Sistem informasi layanan administrasi kesehatan
masyarakat pada puskesmas memungkinkan
untuk menghasilkan perkembangan kesehatan
masyarakat dalam bentuk grafik atau laporan.
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