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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan Propinsi Jawa Tengah dalam rangka 

mencapai Jawa Tengah Sehat 2010 yang mandiri dan bertumpu pada 

potensi daerah harus didukung oleh sektor kesehatan maupun sektor 

non kesehatan. Kegiatan-kegiatan program pembangunan kesehatan 

yang dilakukan berhubungan dengan masalah kesehatan merupakan  

data ataupun fakta yang perlu dicatat dan dikelola dengan baik dalam 

suatu sistem informasi. Peran dari data dan informasi dalam program 

pembangunan kesehatan terasa makin diperlukan guna pengambilan 

keputusan di setiap program, tahapan, dan tingkat administrasi 

kesehatan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 

pesat, terutama di bidang teknologi informasi, menjadi tantangan bagi 

penyelenggara pemerintah untuk dapat menyikapi dan 

memanfaatkannya sebagai sarana kerja dalam membantu percepatan 

pelaksanaan tugas. Teknologi informasi yang didukung oleh teknologi 

komunikasi maupun teknologi lainnya menjadi unsur yang penting 

dalam menjembatani data dan informasi dalam segala aspek kehidupan    

Sistem informasi merupakan alat bantu dalam menampilkan, 

melaporkan, dan memberi informasi kepada semua orang yang 
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membutuhkannya. Sistem informasi dibuat agar mempermudah dalam 

pengelolaan data maupun informasi serta memudahkan kita dalam 

mencari data maupun informasi tersebut. 

Sistem Informasi Kesehatan merupakan tatanan berbagai 

komponen data dan informasi kesehatan yang saling terkait satu 

dengan yang lainnya untuk menghasilkan data dan informasi tentang 

kondisi kesehatan dan kinerja kesehatan di suatu wilayah.  

Dinas Kesehatan merupakan salah satu instansi milik 

pemerintah yang menaungi masalah kesehatan. Dinas kesehatan 

merupakan instansi yang bertingkat mulai dari tingkat pusat sampai 

daerah tingkat II. Dinas kesehatan tingkat II membawahi instansi-

instansi kesehatan seperti rumah sakit pemerintah dan puskesmas. 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan instansi 

milik pemerintah di tingkat kecamatan yang mengurusi masalah 

kondisi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan di wilayah 

yang menjadi tanggung jawabnya. Puskesmas merupakan tempat awal 

yang dituju oleh masyarakat bila mengalami masalah kesehatan 

sebelum menuju ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan maupun 

pengobatan lebih lanjut. 

Sistem Manajemen Data Puskesmas adalah salah satu alat 

bantu manajemen yang berupa pengelolaan data atau informasi dengan 

menggunakan komputer yang berkaitan erat dengan sistem basis data 

yang berhubungan dengan data di tingkat Puskesmas. Sistem 
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manajemen ini sangat berguna untuk membantu dalam proses input 

dan output data, sehingga dapat membantu dalam pengolahan, analisis 

dan penyajian data serta informasi. 

Sistem-sistem pencatatan dan pelaporan yang ada saat ini 

belum terkoordinasikan dengan baik karena kendala penyimpanannya 

yang tidak teratur, sehingga ketika membutuhkan data yang sudah 

dilaporkan sering ada kendala data hilang ataupun rusak. Sebagian 

besar daerah kurang memiliki kemampuan untuk mengelola dan 

mengembangkan sistem manajemen puskesmas maupun sistem 

informasi kesehatan di daerahnya. Pemanfaatan data dan informasi 

dalam manajemen kesehatan belum bisa optimal karena belum 

berkembangnya sistem kesehatan dan manajemen kesehatan di 

berbagai tingkat. 

Berdasarkan kenyataan tentang manajemen kesehatan yang 

belum optimal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 

membutuhkan suatu sistem untuk memanajemen data yang masuk dari 

tingkat puskesmas untuk membantu dalam pengelolaan data, sehingga 

dinas kesehatan mudah dalam memantau laporan-laporan dari tiap 

Puskesmas. Hasil akhir pengelolaan data dari laporan tersebut dapat 

disimpan dengan baik serta memudahkan dalam pelaporan ke tingkat 

provinsi dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen 

Kesehatan Jawa Tengah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

bagaimana membangun sistem manajemen data di dinas kesehatan 

yang dapat menyimpan dan mengolah data yang masuk dari tiap-tiap 

puskesmas, sehingga membantu dalam penyimpanan dan pelaporan 

data dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ke Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa 

pemrograman Delphi 7, dan menggunakan database MySQL 5.0.5. 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di Dinas 

Kesehatan Kota Pekalongan. 

 

C. Batasan Masalah 

Perancangan ini diharapkan dapat mencapai sasaran dan 

tujuan yang tepat, maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai 

berikut : 

1. Perancangan Sistem Manajemen Data Puskesmas menggunakan 

Delphi 7.0 untuk pengelolaan database yang meliputi KIA, obat, 

poliklinik, laboratorium, dan P2/PL menggunakan MySQL 5.0.5. 

2. Sistem Manajemen Data Puskesmas dibuat untuk 10 Puskesmas di 

wilayah Kota Pekalongan. 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem ini adalah 

Delphi 7.0 dan MySQL 5.0.5. 
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D. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem manajemen 

data puskesmas untuk menunjang terlaksananya manajemen data dan 

informasi kesehatan satu pintu di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 

sehingga data yang masuk dapat dikelola dan disimpan dengan baik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

       Perancangan dan penelitian ini bermanfaat untuk : 

1. Membantu dalam memanajemen data dari puskesmas di Dinas 

Kesehatan Kota Pekalongan agar dapat dikelola dan dimanfaatkan 

dengan baik. 

2. Memudahkan dinas kesehatan menyimpan laporan dari tingkat 

puskesmas karena data dari puskesmas dimasukan dalam aplikasi 

yang dibuat. 

3. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan 

sistem manajemen data dan pengelolaan database yang baik. 

4. Bagi akademik, sebagai referensi bagi perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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F. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Membahas tentang pengertian dan penjelasan mengenai teori-

teori yang mendasari perancangan Aplikasi Sistem 

Manajemen Data Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota 

Pekalongan, Borland Delphi 7.0, dan MySQL. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Membahas langkah proses perancangan Aplikasi Sistem 

Manajemen Data Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota 

Pekalongan. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Menunjukkan hasil pengujian dari perancangan simulasi 

Aplikasi Sistem Manajemen Data Puskesmas di Dinas 

Kesehatan Kota Pekalongan disertai dengan analisis, 

sehingga didapatkan bukti kuat dari hipotesis yang dilakukan. 
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BAB V PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan Tugas Akhir dan saran-saran 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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