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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang–Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah 

diamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif 

dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang diselenggarakan melalui 

sistem informasi kesehatan dan lintas sektor. Seiring dengan adanya era 

desentralisasi berbagai sistem informasi kesehatan telah dikembangkan baik di 

pemerintahan pusat maupun daerah, sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik daerah masing–masing. 

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 511 Tahun 2014 tentang 

Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) di 

era otonomi daerah menegaskan bahwa sasaran pengembangan SIKNAS pada 

akhir tahun 2009 adalah telah tersedia dan dimanfaatkan data dan informasi 

kesehatan yang akurat, tepatdan cepat dalam pengambilan keputusan atau 

kebijakan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Departemen 

Kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 

Indikatornya adalah sudah saling terhubung data dan informasi dari 

Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan. 

Data dan informasi yang sudah terhubung Kabupaten/Kota berasal dari 

Puskesmas yang diolah dengan sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas 

(SIMPUS), sehingga kualitas data dan informasi di Puskesmas menjadi sangat 
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penting kedudukannya dalam pengambilan keputusan di tingkat 

Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat Nasional. 

 Program kesehatan Ibu dan Anak merupakan salah satu prioritas 

Kementerian Kesehatan dan keberhasilan programnya menjadi salah satu 

indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005–2025. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 

membuat pemerintah menempatkan upaya penurunan AKI sebagai program 

prioritas dalam pembangunan kesehatan (Depkes RI,2009).  

 Angka kematian ibu menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2009 sebesar 114/100.000 Kelahiran Hidup, turun menjadi 

104/100.000 Kelahiran Hidup ditahun 2010, angka tersebut relatif cukup 

rendah dibandingkan angka Nasional namun tidak menutup kemungkinan 

adanya “missed opportunities” terhadap kematian yang tidak dilaporkan. 

Angka kematian bayi Kabupaten Klaten pada tahun 2011 ada9,4 per 1000 

Kelahiran hidup. Riilnya  jumlah Kematian Bayi adalah 172 bayi dari sasaran 

18.346 kelahiran hidup. (Profil Kab.Klaten,2011). Di Puskesmas Karangdowo 

angka kematian bayi  di Kecamatan Karangdowo pada tahun 2012 ke tahun 

2013 yaitu dari 40.07/1000 kelahiran hidup menjadi 20.08/1000 kelahiran 

hidup. 

 Dari data tersebut menunjukan pentingnyakesehatan pada masyarakat 

khususnyapada pelayanan di bagian KIA. Hasilyang telah dicapai sampai 

denganevaluasi tersebut harus dipertahankandan/atau ditingkatkan 
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semaksimalnya agar pada tahun kedepannya dapat tercapai dengan kontribusi 

dari semua komponen bangsa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk 

masyarakat. Berdasarkan Dinas Kesehatan Klaten (2015) pada awal mulanya 

Dinas Kesehatan Klaten masih bekerja secara manual untuk mengelola data 

KIA dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses, 

membutuhkan tenaga pengantar dan maslah lain. 

Berdasarkan studi pendahuluan, SIMPUS GizKIA di Puskesmas 

Karangdowo sudah dijalankan sejak tahun 2013, namun masih terdapat 

beberapa kendala di bagian pengelola antara laindukungan sumber daya yang 

kurang memadai seperti jumlah bidan koordinasi yang hanya 1 orang sehingga 

membuat bikor kerepotan mengerjakannya sendiri. Salah 1 dari 19 bidan desa 

yang ada di Desa Karangdowo tidak mengumpulkan laporan-laporannya ke 

puskesmas sehingga membuat data kurang akurat. Setiap bidan harus 

mempunyai laptop masing-masing untuk memasukkandata laporan per desa 

karena setiap bidan mengerjakan sendiri laporannya dirumah sehingga 

menambah biaya operasional setiap bidan. Leptopatau display yang 

terkadangerrorseperti laptop yang mati sendiri atau pilihan yang tidak bisa di 

klikjuga menjadi kendala sehingga harus menunggu pihak IT yang datang 

memperbaikinya. Pengisian yang tidak lengkap dari bidan membuat data yang 

di entry oleh bikor menjadi tidak valid. Dalam memasukkan data tidak bisa 

diulang, apabila data sudah di save tidak bisa diedit lagi sehingga membuat 

tidak efisien waktu jika ada data yang tertinggal saat penginputan.  
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SIMPUS GizKIA masih menggunakan aplikasi offline, jadi masih sangat 

bergantung dengan pihak IT. Hal tersebut membuat SIMPUS GizKIA tidak 

bisa diterima oleh pengguna. Kendala-kendala yang ada mengakibatkan 

kurang efektif dalam mengerjakan laporan dan menambah beban kerja bidan. 

Dalam penelitian Yulia (2012) dengan judul Analisis Kinerja Perangkat 

Lunak Kartini dalam Upaya Pemantauan Program Kesehatan Ibu dan Anak 

(KIA) di Kabupaten TangerangProvinsi Banten Tahun 2012 menjelaskan 

bahwa penggunaan perangkat lunak Kartini sangat bermanfaat dalam 

pelaksanaan PWS KIA. Namun masih terdapat beberapa kendala 

pengimplementasiannya diantaranya kinerja sistem yang masih menggunakan 

kohort manual sehingga membuat data dalam perangkat lunak Kartini menjadi 

tidak lengkap, sarana prasarana yang kurang memadai, Grafik yang dihasilkan 

oleh perangkat Lunak masih belum lengkap dan kinerja pelayanan yang belum 

maksimal dan efisien.Penelitian Ratnasari (2015) dengan judul Analisis 

Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Musi Banyuasin menjelaskan bahwa Sistem Informasi KIA di 

Musi Banyuasin sudah berjalan namun masih perlu dilakukan perbaikan. 

Perbaikan dalam hal pembuatan kebijakan tentang pelaksanaan dan penguatan 

sistem informasi KIA. 
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Berdasarkan masalah dan uraian yang ada, maka peneliti ingin mengetahui 

penerapan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 

Gizkia berbasis komputer Di Puskesmas Karangdowo Klaten. 

B. Masalah Penelitian  

Bagaimana Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Gizkia 

Berbasis Komputer Di Puskesmas Karangdowo Klaten.? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 

GizKIA berbasis Komputer di Puskesmas Karangdowo Klaten 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahuialur pelaksanaan pengumpulan data padaSistem Informasi 

Manajemen Puskesmas (SIMPUS) GizKIA berbasis Komputer di 

Puskesmas Karangdowo Klaten 

b. Mengetahuiinput data padaSistem Informasi Manajemen Puskesmas 

(SIMPUS) GizKIA berbasis Komputer di Puskesmas Karangdowo 

Klaten 

c. Mengetahuipengolahan data padaSistem Informasi Manajemen 

Puskesmas (SIMPUS) GizKIA berbasis Komputer di Puskesmas 

Karangdowo Klaten 

d. Mengetahuipelaporan data padaSistem Informasi Manajemen 

Puskesmas (SIMPUS) GizKIA berbasis Komputer di Puskesmas 

Karangdowo Klaten 
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e. Mengetahuikendala pelaksanaan pada Sistem Informasi Manajemen 

Puskesmas (SIMPUS) GizKIA berbasis Komputer di Puskesmas 

Karangdowo Klaten. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas  

  Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada Sistem 

Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) GizKIA berbasis Komputer 

di Puskesmas Karangdowo Klaten 

2. Bagi Peneliti Lain  

  Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang Sistem Informasi Manajemen 

Puskesmas (SIMPUS) GizKIA berbasis Komputer di Puskesmas 

Karangdowo Klaten 

3. Bagi Institusi Lain  

  Untuk dinas kesehatan kota sebagai bahan masukan untuk 

mengembangkan sistem informasi dalam rangka mendukung peningkatan 

pelayanan kesehatan di puskesmas. 

4. Bagi Pengembang Sistem 

Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki sistem agar menjadi lebih 

baik. 

 


