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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi telah menjadi faktor yang sangat 

mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di seluruh dunia baik yang berada di 

kota besar maupun yang berada di pelosok desa. Sudah banyak perusahaan 

berlomba-lomba menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan informasi 

maupun komunikasi yang lebih cepat dan terupdate. Selain itu teknologi informasi 

dapat membantu pekerjaan agar dapat cepat selesai tepat waktu.  Teknologi 

informasi telah digunakan oleh beberapa institusi pemerintahan diantaranya dalam 

bidang pendidikan, bidang ekonomi maupun bidang kesehatan.  

Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang terletak di Jalan Jemursari no. 197 

Surabaya merupakan Organisasi yang memiliki tugas untuk melaksanakan teknis 

operasional urusan Pemerintah Daerah Surabaya di bidang kesehatan. Drg. 

Primayanti Kepala Bagian Program di Dinas Kesehatan Surabaya mengatakan 

Teknologi Informasi yang berjalan di Dinas Kesehatan Surabaya saat ini masih 

bersifat internal yaitu teknologi informasi yang dibangun masih di lingkup kantor 

Dinas Kesehatan. Namun Dinas Kesehatan terus melakukan pengembangan 

Teknologi Informasi baik di lingkup Dinas Kesehatan sendiri maupun di luar 

Dinas Kesehatan.  

Menurut Kepala Bagian Program di Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

Drg.Primayanti, Dinas Kesehatan Kota Surabaya belum memiliki sistem 
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informasi di lingkup Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu merupakan 

kegiatan bulanan untuk kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan oleh 

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). 

Studi kasus yang penulis buat adalah di Puskesmas (Pusat Kesehatan 

Masyarakat) Medokan Ayu yang terletak di Jalan Medokan Asri Utara IV/31 

Surabaya. Puskesmas Medokan Ayu merupakan Puskesmas induk yang 

mengepalai 35 (tiga puluh lima) Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang tersebar 

di 3 (tiga) Kelurahan (Medokan Ayu, Penjaringan Sari, Wonorejo). Karena 

berstatus sebagai Puskesmas induk maka Puskesmas Medokan Ayu bertanggung 

jawab untuk memantau kesehatan Ibu dan Anak di 3 (tiga) wilayah Kelurahan 

(Kelurahan Medokan Ayu, Penjaringan Sari, dan Wonorejo).  

Setiap akhir bulan Puskesmas induk Medokan Ayu memiliki kewajiban 

untuk melaporkan kesehatan Ibu dan Anak di 35 (tiga puluh lima) wilayah 

Posyandu yang dipantau kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Laporan ini 

akan digunakan Dinas Kesehatan untuk memonitoring dan mengevaluasi 

pertumbuhan ibu dan anak di wilayah Surabaya. 

Selama ini proses pelaporan yang terjadi di Posyandu masih belum 

terkomputerisasi yaitu dengan menulis kembali hasil pemeriksaan dari kertas 

rekam medis setiap pasien ke dalam buku kunjungan Posyandu secara satu 

persatu. Setelah itu dikelompokkan dan dihitung satu persatu secara manual 

menurut transaksi pemeriksaan yang dilakukan. Setelah proses perekapan selesai 

laporan tersebut diberikan kepada Puskesmas Induk untuk direkap menjadi satu di 

Laporan LB3 lalu dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 
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Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Kegiatan Kementerian Kesehatan 

Tahun 2015-2019 pada point no. 4 (empat) pembahasan tentang Sumber Daya 

Manusia Kesehatan dijelaskan bahwa Jumlah tenaga kesehatan sudah cukup 

banyak namun persebarannya tidak merata. SDM kesehatan yang bekerja di 

Puskesmas komposisi jenis tenaganya masih sangat tidak berimbang. Seperti 

contohnya bidan hanya 10 orang per Puskesmas. Minimnya pengetahuan dan 

keterbatasan kemampuan petugas kesehatan merupakan salah satu penghambat 

pertambahan tenaga kesehatan.  

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Rasiyo, mengakui bahwa 

wilayah Jatim masih kekurangan 21 ribu orang tenaga kesehatan bidan. Karena 

berdasarkan jumlah penduduk Jatim yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 

2012, jumlah penduduk Jatim ada lebih dari 38 juta jiwa, yang terbagi di 38 

Kabupaten/Kota.  Menurut Rasiyo, Jika 1000 orang bisa dilayani satu orang 

bidan, maka idealnya Jatim butuh 38 ribu bidan. Sedangkan saat ini jumlah tenaga 

bidan yang tercatat di meja Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Jawa Timur 

hanya 17 ribu bidan. Dalam Buku Pedoman Puskesmas disebutkan bahwa satu 

Puskesmas bertanggung jawab untuk ±30.000 penduduk, dan jika 1000 orang 

dapat dilayani oleh 1 bidan, Maka idealnya 1 Puskesmas harus memiliki 30 bidan 

yang bertugas. 

Puskesmas Medokan ayu memiliki 15 (lima belas) bidan yang bertugas. 

Bidan yang menangani  KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) berjumlah 10 (sepuluh) 

bidan. Permasalahan yang selama ini terjadi di Puskesmas Medokan ayu adalah 

karena keterbatasan jumlah bidan KIA Puskesmas yang bertugas di Posyandu 
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yaitu 10 (sepuluh) bidan yang menangani 35 (tiga puluh lima) Posyandu, maka 

petugas seringkali mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan. Kondisi 

ini tentu saja menghambat Kepala Puskesmas dalam memantau Kesehatan Ibu dan 

Anak disetiap wilayah Posyandu yang diawasi, dan ini dapat menghambat 

Puskesmas dalam pelaporan ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Semakin lambat 

pendistribusian laporan maka semakin lambat Dinas Kesehatan Kota dalam 

memonitoring dan mengevaluasi kesehatan ibu hamil dan balita di setiap wilayah 

yang tersebar di Surabaya.   

Pasal 1 ayat (11) Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, berisikan Sistem 

Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk 

membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen 

Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan melaksanakan 

amanat Pasal 1 ayat (11) maka penulis bermaksud membuat Rancang Bangun 

Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu Pada Dinas Kesehatan Kota Berbasis 

Web dengan studi kasus di Puskesmas Medokan Ayu.  Sistem informasi berbasis 

web yang dibuat dapat memudahkan bidan Posyandu karena sistem informasi 

dapat menghitung dan mengkategorikan pemeriksaan yang terjadi di Posyandu 

secara sistematis, sehingga Posyandu lebih cepat dalam melaporkan ke 

Puskesmas. Sistem Informasi Posyandu juga dapat menyimpan history hasil 

pemeriksaan sebagai alternatif jika kertas rekam medis hilang. Rekam medis yang 

ada selama ini masih berupa kertas yang dapat hilang sewaktu-waktu.  
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Rancang Bangun Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu Pada Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya dapat mempermudah pekerjaan petugas Posyandu dan 

Puskesmas dalam hal pembuatan laporan sehingga pendistribusian laporan dapat 

diterima Dinas Kesehatan Kota Surabaya lebih cepat dan tepat waktu. Laporan 

tersebut digunakan Dinas Kesehatan Kota untuk memonitoring dan mengevaluasi 

kesehatan Ibu dan Anak dari periode ke periode. Dinas kesehatan akan melakukan 

tindakan evaluasi dengan sering diadakannya kegiatan penyuluhan kesehatan dan 

pemberian vitamin baik untuk balita maupun ibu hamil. Kegiatan ini dilakukan 

untuk menekan jumlah balita dengan berat badan kurang dan ibu hamil kandungan 

lemah di wilayah Kota Surabaya.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka  perumusan masalah yang didapat 

adalah: Bagaimana merancang Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu Pada 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya Berbasis Web. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Rancang Bangun Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu Berbasis Web 

Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang akan dibangun ini dibatasi oleh: 

1. Studi kasus yang diambil hanya di wilayah Puskesmas Medokan Ayu 

Surabaya 

2. Informasi yang disampaikan pada sistem informasi ini sebatas informasi 

tentang laporan imunisasi, gizi, laporan pemeriksaan balita sakit, laporan 

KB dan laporan Ibu hamil di wilayah Posyandu yang di awasi oleh 

Puskesmas Induk Medokan Ayu surabaya. 
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3. Sistem Informasi yang dibuat tidak membahas tentang biaya  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan yang ada, maka tujuan dari pembuatan tugas akhir 

adalah:  

Membuat Rancang Bangun Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu Pada Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya Berbasis Web. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa nilai manfaat penulisan, 

antara lain: 

a) Untuk meningkatkan efisensi kerja petugas Posyandu dalam proses transaksi 

pendataan dan pembuatan laporan  

b) Untuk menyimpan track record atau history pemeriksaan pertumbuhan balita 

serta kesehatan ibu hamil  

c) Untuk memudahkan petugas Puskesmas Induk dalam merekap laporan LB3 

dan memonitoring pertumbuhan balita dan kesehatan pasien lainnya di 

wilayah Posyandu yang diawasi 

d) Memudahkan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam menerima laporan LB3 

dari tiap Puskesmas dan akan digunakan untuk memonitoring dan 

mengevaluasi kesehatan balita dan ibu hamil di wilayah Surabaya, serta dapat 

memberikan penanganan medis lebih cepat jika diperlukan 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan penelitian ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri 

dari beberapa sub bab yang menjelaskan isi dari bab tersebut. Sistematika 

penulisan setiap bab akan dijelaskan secara detail pada halaman berikut ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama berisi beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan serta sistematika 

penulisan. Setiap sub bab memiliki hubungan, baik dengan sub bab dalam 

bab pertama maupun dengan bab lainnya.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab kedua dibahas konsep dan teori yang berkaitan dengan pembuatan 

sistem informasi. Teori-teori penunjang tersebut antara lain, puskesmas, 

posyandu KMS, Berat Badan Standarisasi Balita, sistem informasi, web 

based application 

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga berisi analisis sistem terdiri atas sub bab identifikasi masalah dan 

analisis permasalahan. Perancangan sistem berupa blok diagram, context 

diagram, diagram jenjang, data flow diagram, entity relationship diagram 

yang berupa conceptual data model dan physical data model, struktur tabel, 

perancangan halaman sistem informasi, dan perancangan evaluasi hasil. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab keempat berisi tentang implementasi dan pembahasan dari program 

yang telah dibuat. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi dan uji coba 



8 

 

 

 

terhadap sistem informasi yang telah dibuat untuk memastikan apakah 

program yang dibuat telah sesuai dengan apa yang diharapkan. 

BAB V. PENUTUP 

Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian 

tentang sistem informasi penilaian kinerja pegawai berdasarkan prestasi 

kerja dan saran untuk pengembangan sistem pada masa yang akan datang
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