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PERANCANGAN MEDIA EDUKASI KESEHATAN GIGI DAN MULUT DENGAN 

PENERAPAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID 
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Abstract 
Based on previous survey, Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), dental and oral health is one of the most 

common problems found among ten common health problems. Dental caries, one of the dental and oral health 

problem, is not only found in adult, but also much found in children, due to their eating habits. By applying 

augmented reality technology for android-based smartphone, we made interactive education apps to persuade 

children to take care their dental and oral health. Several education aspects presented in Ardenpedia (the name 

for our apps) are knowledge about dental caries, plaque, gingivitis, periodontitis, etc. We did usability and 

comparison testing to ensure the effectiveness of ardenpedia to educate the children. The results of usability 

testing shown the value of 3.23, which means ardenpedia can be used by the children well. Meanwhile, 

comparison testing shown the results of asymp. value sig 0,000 (<0.05), which means ardenpedia  has an effect 

to improve significantly the children’s understanding about dental and oral health issues after they used 

ardenpedia.  

 
Keywords: augmented reality, dental and oral health, usability 
 
1. PENDAHULUAN 

Kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat 

Indonesia merupakan hal yang perlu 

diperhatikan.Gigi dan mulut adalah bagian 

penting yang harus dipertahankan 

kebersihannya, sebab melalui kedua organ ini 

berbagai kuman dapat masuk.Pada umumnya 

kebersihan mulut anak-anak tidak sebaik yang 

dimiliki oleh orang dewasa. Salah satu 

penyebabnya adalah kebiasaan jarang 

menggosok gigi sehingga sisa makanan serta 

bakteri dan kuman di mulut menempel dan 

beresiko karies gigi. Berdasarkan data Survei 

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Indonesia 

tahun 2011, penyakit gigi dan mulut termasuk 

kedalam 10 besar penyakit yang diderita oleh 

masyarakat Indonesia terutama karies gigi 

(Qomarul, 2013). Karies merupakan isitilah 

yang lebih dikenal dengan gigi berlubang. 

Dalam ilmu kedokteran gigi, karies gigi adalah 

proses demineralisasi yang disebabkan oleh 

suatu interaksi antara mikroorganisme, salvia, 

bagian-bagian yang berasal dari makanan dan 

email (Houwink, 1993).Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) pada tahun 2007 menyatakan 

angka kejadian karies gigi pada anak 

mengalami perlonjakan 60-90%.Menurut data 

Riset Kesehatan Dasar tahun 2016 dijelaskan 

bahwa prevalensi kejadian karies gigi saat ini 

mencapai 72,3% dari total masalah kesehatan 

gigi dan mulut. Jumlah kasus karies gigi dari 

tahun 2007 hingga 2016 tidaklah berubah, 

malah semakin meningkat dari tahun ke tahun 

(Kemenkes, 2016). 

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan 

mulut diantaranya penyuluhan tentang 

pentingya menjaga kesehatan gigi dan dengan 

cara memanfaatkan teknologi dengan berbagi 

pengetahuan untuk selalu menjaga kesehatan 

gigi dan mulut. Selain itu, teknologi saat ini 

memungkinkan akses informasi yang begitu 

cepat dan bisa diakses oleh semua kalangan. 

Teknologi informasi dan komunikasi yang 

berkembang begitu cepat mempengaruhi 

berbagai media yang sudah ada. Hal itu 

mendorong manusia untuk semakin kreatif 

dalam mengelola ilmu pengetahuan sehingga 

mampu merubah pola pikir manusia untuk 

dapat berfikir secara efektif dan efisien. Dalam 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini banyak melibatkan bidang 

PAPER 1 
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multimedia karena efektif untuk 

menyampaikan informasi. teknologi di bidang 

multimedia yang sedang berkembang saat ini 

adalah Augmented Reality (AR).Alasan 

penggunaan augmented reality adalah karena 

prosesnya yang interaktif, sederhana, efektif, 

efisien dan sangat berpotensi untuk digunakan 

sebagai media pelatihan (Lee, K. 2012). 

 
Gambar. 1.  Pengguna Smartphone Operating 

System di Indonesia 2012-2016 

                     (Sumber : Statista, 2016) 

 

Indonesia tercatat sebagai negara dengan 

pengguna smartphone terbesar di Asia 

Tenggara. Indonesia menjadi negara pengguna 

gadget terbesar keenam di dunia setelah Cina, 

Amerika Serikat, India, Brazil dan Jepang 

(Dediu, 2014). Adapun sistem operasi 

smartphone yang paling sering digunakan 

adalah sistem berbasis Android. Dapat dilihat 

pada Gambar 1 mengenai pengguna sistem 

operasi smartphone di Indonesia. Diketahui 

bahwa sistem operasi Android merupakan 

sistem operasi smartphone yang paling banyak 

digunakan dan ditunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan penggunaan sistem operasi 

Android dari tahun ke tahun.  

Dengan perkembangan tingkat penggunaan 

smartphone yang terus meningkat dan juga 

teknologi AR yang terus berkembang maka hal 

ini dapat menjadi peluang untuk menawarkan 

berbagai macam aplikasi berbasis Android 

kepada masyarakat. Dengan kondisi 

permasalahan kesehatan gigi  yang belum bisa 

terselesaikan dengan baik, perkembangan 

teknologi augmented reality dapat menjadi 

media dan peluang untuk mengatasi 

permasalahan kesehatan gigi di Indonesia 

sehingga semua kalangan dapat mengetahui 

informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Berikut adalah metodologi penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini. 
MELAKUKAN TINJAUAN PUSTAKAMELAKUKAN TINJAUAN PUSTAKA

MELAKUKAN PENGUMPULAN DATAMELAKUKAN PENGUMPULAN DATA

MELAKUKAN PERANCANGAN MEDIA EDUKASIMELAKUKAN PERANCANGAN MEDIA EDUKASI

MELAKUKAN PENENTUAN PARAMETER 

USABILITY

MELAKUKAN PENENTUAN PARAMETER 

USABILITY

MELAKUKAN PENGUJIAN APLIKASIMELAKUKAN PENGUJIAN APLIKASI

MELAKUKAN ANALISIS DAN EVALUASIMELAKUKAN ANALISIS DAN EVALUASI

MEMBUAT KESIMPULAN DAN SARANMEMBUAT KESIMPULAN DAN SARAN

Pengujian UsabilityPengujian Usability Pengujian KomparasiPengujian Komparasi

MELAKUKAN PEMBANGUNAN MEDIA EDUKASIMELAKUKAN PEMBANGUNAN MEDIA EDUKASI

USABLE?USABLE? Apakah terdapat perbedaan 

sebelum dan sesudah?

Apakah terdapat perbedaan 

sebelum dan sesudah?

Tidak 

Tidak

YaYa

 
Gambar 2. Alur Tahapan Penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Perancagan Sistem Media Edukasi 

Aspek-aspek edukasi yang diperlukan 

dalam edukasi kesehatan gigi.antara lain 

mengetahuipenyebab dan solusi dari adanya 

plak gigi, mengetahui penyebab dan cara 

mengatasi karies gigi, mengetahui penyebab 

dan solusi dari penyakit gingivitis, dan 

mengetahui penyebab dan solusi dari penyakit 

periodontitis. Dalam pembuatan aplikasimedia 

edukasi augmented reality kesehatan gigi 

dapat diperhatikan aspek-aspek edukasi yang 

sesuai dengan masalah kesehatan gigi yang 

sering terjadi pada anak-anak. Dari aspek 

tersebut, kemudian dilakukan wawancara 

terkait ciri-ciri khusus masalah gigi, dampak 

bila dibiarkan dan solusi yang bisa diberikan. 

Selain melakukan wawancara, dilakukan juga 

validasi penentuan alur dari media edukasi 

terhadap penyebab dan solusi dari aspek 

edukasi tersebut oleh Drg. Gustivanny Dwipa 

Asri. Drg. Gustivanny merupakan dokter gigi 

yang telah berpengalaman dalam sosialisasi 

mengenai kesehatan gigi dan mulut yang 

terjadi pada anak-anak. Beliau adalah lulusan 

dokter gigi dari Pendidikan Dokter Gigi 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Indonesia pada tahun 2014.  
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Tabel 1. Aspek Edukasi Kesehatan Gigi dan 

Mulut 

No Aspek Edukasi 

1 Mengetahui penyebab dan solusi dari plak 

gigi 

2 Mengetahui penyebab dan solusi dari 

penyakit karies gigi 

3 Mengetahui penyebab dan solusi dari 

penyakit gingivitis 

4 Mengetahui penyebab dan solusi dari 

penyakit periodontitis 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa aspek 

edukasi yang akan ditampilkan dengan 

teknologi augmented reality. Aspek edukasi 

tersebut disampaikanuntuk anak-anak yang 

duduk di kelas 3-6 SD dikarenakan masalah 

kurangnya pemahaman menjaga kesehatan 

gigi mulut sering terjadi pada anak-anak. Hasil 

wawancara dengan Drg. Gistivanny 

didapatkan informasi bahwa ketika seseorang 

sering memakan makanan yang manis seperti 

coklat dan permen maka kuman dan bakteri 

akan banyak didalam mulutnya. Ketika orang 

tersebut tidak menggosok gigi, maka akan 

terbentuk plak gigi. Ketika plak gigi jarang 

dibersihkan dengan flossing menggunakan 

benang khusus untuk membersihkan sela-sela 

gigi, maka akan memunculkan dua 

permasalahan yang akan terjadi yaitu gigi akan 

berlubang dan secara tidak langsung akibat 

banyaknya plak pada gigi gusi akan bengkak 

dan berwarna kemerahan (gingivitis). Ketika 

gigi berlubang langkah yang dilakukan adalah 

melakukan penambalan gigi. Sedangkan ketika 

gusi mengalami pembengkakan lakukan 

scalling gigi (pembersihan karang gigi). Gigi 

berlubang yang dibiarkan saja tanpa dilakukan 

penambalan dan gusi yang dibiarkan bengkak 

tanpa dilakukan pembersihan karang gigi 

(scalling)maka akan memunculkan 

peradangan pada gigi dan gusi yang disebut 

periodontitis. Akibat dari peradangan ini 

menyebabkangigi dan gusi sakit dan solusi 

yang dilakukan adalah gigi harus dicabut. 

 

b. Pembangunan Media Edukasi 

Setelah ditentukan aspek edukasi yang 

dibutuhkan dalam penyampaian mengenai 

kesehatan gigi dan mulut, kemudian dilakukan 

pembangunan objek 3D dan animasi dengan 

menggunakan software 3DsMax dan Blender 

sesuai Gambar 3. 

 
Gambar 3. Pembangunan Objek 3D dengan 

Software Blender 

 

Selain desain 3D dan animasi, dilakukan 

juga pembangunan markerless yang digunakan 

untuk melakukan pemindaian dengan 

smartphone android.. Gambar 4 berikut 

merupakan markerless yang dibangun dengan 

menggunakan software CorelDraw X7. 

 

 

 
Gambar 4. Pembangunan Markerless dengan 

Software CorelDraw 

 

Setelah dilakukan pembangunan objek 3D 

dan animasi serta markerless, kemudian 

dilakukan pembangunan aplikasi untuk 

memvisualisasikan teknologi augmented 

reality pada smartphone android. 
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Mulai

- File marker 

vuforia

- File animasi 3D

Memasukkan file vuforia ke 

software Unity

- Membuka file vuforia

- Memasukkan aset AR camera 

dan Image target pada Hierarchy 

Panel

Memasukkan file animasi ke 

software Unity

- Melakukan insert aset objek 

pada Project Panel

- Memasukkan aset objek pada 

Hierarchy Panel dan meletakkan 

pada posisi dibawah Image 

Target 

Melakukan pengaturan animasi 

pada tiap marker

Melakukan export file dalam 

bentuk .Apk

Selesai

 

Gambar 5. Diagram Alur Pembangunan 

Aplikasi dengan Teknologi 

Augmented Reality 

 

Gambar 5. merupakan alur dari 

pembangunan aplikasi dengan bantuan vuforia 

developer dan juga software Unity dengan 

output aplikasi dalam bentuk .apk. Nama dari 

aplikasi ini adalah ARDENPEDIA 

(Augmented Reality Dental Ensiklopedia). 

Setelah dilakukan pembangunan aplikasi, 

langkah selanjutnya adalah membuat media 

edukasi yang akan disampaikan ke pengguna 

dari aplikasi yaitu murid sekolah dasar yang 

duduk di kelas 3-6. Gambar 6. merupakanhasil 

tampilan dari teknologi augmented reality 

pada sistem smartphone android. 

 

Gambar 6. Tampilan Augmented Reality pada 

Smartphone Andorid 

c. Uji Usabilitas 

Pengujian usabilitas dilakukan dengan 

pengujian alpha dan beta. Pengujian alpha 

dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari tiap fungsi pada aplikasi.  

Tabel 1 menjelaskan bahwa pengujian alpha 

dengan beberapa parameter pengujian 

memiliki status yang berhasil. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Alpha 

Jarak 

(cm) 

Kemiri

ngan 

Kamera 

Pencaha

yaan 

(lux) 

Waktu 

Peminda

ian 

(detik) 

Status 

Keberhas

ilan 

10 00 200 1.00 Berhasil 

10 00 400 1.00 Berhasil 

10 450 200 1.55 Berhasil 

10 450 400 1.27 Berhasil 

20 00 200 1.82 Berhasil 

20 00 400 1.36 Berhasil 

20 450 200 1.64 Berhasil 

20 450 400 1.55 Berhasil 

30 00 200 2.09 Berhasil 

30 00 400 2.00 Berhasil 

30 450 200 3.09 Berhasil 

30 450 400 2.73 Berhasil 

Pengujian beta adalah melakukan pengujian 

aplikasi ke pengguna dan pengujian ini bersifat 

langsung dilingkungan yang sebenarnya. Pada 

pengujian ini dilakukan penilaian terhadap 

performansi aplikasi oleh pengguna melalui 

kuesioner dengan skala likert, yaitu 1=tidak 

setuju, 2=kurang setuju, 3=setuju dan 4=sangat 

setuju. 

Parameter penilaian aplikasi sesuai dengan 

acuan 10 Usability Heuristic for User 

Interface Design. Tabel 3 menjelaskan bahwa 

rata-rata penilaian parameterusability adalah 

3,23 yang bisa dikatakan pengujian beta telah 

berhasil dan dapat digunakan dengan baik oleh 

pengguna. 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Beta 

No Pertanyaan Rata-

Rata 

Penilaia

n 

1 Saya memahami informasi 

masalah kesehatan gigi dan mulut 

pada aplikasi ini 

3,27 

2 Bahasa pada aplikasi ini mudah 

untuk saya pahami 

3,77 

3 Aplikasi ini menampilkan animasi 

yang cepat setelah saya 

3,83 
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No Pertanyaan Rata-

Rata 

Penilaia

n 

mengarahkan kamera ke poster 

4 Tulisan pada poster dan animasi 

yang keluar di HP memiliki tulisan 

yang sama 

2,03 

5 Semua gambar pada poster yang 

diarahkan ke kamera 

mengeluarkan animasi di dalam 

HP 

3,33 

6 Gambar dan animasi memiliki 

desain yang bagus dan menarik 

3,7 

7 Saya bisa menggunakan aplikasi 

ini dengan sendiri  

3,93 

8 Aplikasi mengeluarkan suara yang 

bisa saya dengar dengan baik 

3,23 

9 Aplikasi ini memiliki petunjuk 

penggunaan yang bisa saya baca 

dan pahami 

1,8 

10 Aplikasi ini bisa digunakan oleh 

siapapun 

3,43 

Rata-rata 3,23 

 

d. Uji Komparasi 

Pengujian komparasi dilakukan untuk 

mengetahui pemahaman pengguna media 

edukasi sebelum dan setelah adanya media 

edukasi. Berdasarkan hasil uji pemahaman 

pengguna terkait masalah kesehatan gigi dan 

mulut didapatkan hasil uji komparasi sesuai 

Tabel 3. menggunakan metode wilcoxon 

signed ranked test dengan nilai asymp sig. 

0,000 (<0,05) sehingga disimpulkan bahwa 

ada pengaruh penggunaan media edukasi 

terhadap pemahaman responden. 

Tabel 4. Wilcoxon Signed Ranked Test 

dengan Software SPSS 

 

Ranks 

 N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Post 

Test - 

Pre 

Test 

Negative 

Ranks 
0a .00 .00 

Positive 

Ranks 
29b 15.00 435.00 

Ties 1c   

Total 30   

 

a. Post Test < Pre Test 

b. Post Test > Pre Test 

c. Post Test = Pre Test 

Test Statisticsa 

 

 

Post Test - Pre 

Test 

Z -4.729b 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

      b.  Based on negative ranks. 

 

e. Perbaikan Media Edukasi 

Setelah penggunaan aplikasi dilakukan 

evaluasi terhadap media edukasi dari segi 

teknik penggunaan aplikasi sesuai dengan 

parameter usabilitas. 

 

Tabel 5. Perbaikan Media Edukasi  

No Permasal

ahan 

Perbaikan 

Teknis 

Parameter 

yang 

Diperbaiki 

1. Belum 

ada 

petunjuk 

pengguna

an 

aplikasi 

Pembuatan 

petunjuk 

manual 

penggunaan 

aplikasi yang 

ditempel pada 

poster. 

Help users 

recognize, 

diagnose 

and recover 

from errors 

2. Markerles

s butuh 

waktu 

yang lama 

untuk 

dideteksi 

oleh 

aplikasi 

Perbaikan  

desain 

markerless 

yang dibuat 

berbeda antar 

markerless 

Visibility of 

system 

status dan 

flexibility 

and 

efficiency of 

use 

3. Terdapat 

Audio 

yang 

sama 

keluar 

pada 

aplikasi 

Pengaturan 

ulang dari 

unity untuk 

mengatur 

audio yang 

disampaikan 

sesuai dengan 

informasi 

yang diberikan 

Aesthetic 

and 

minimalist 

design 

 

4. KESIMPULAN 

Aspek edukasi yang dibahas pada ardenpedia 

meliputi penyebab dan solusi dari beberapa 

masalah gigi dan mulut yaitu plak gigi, karies 

gigi, gingivitis dan periodontitis. Konsep 

media edukasi virtual diimplementasikan 

dengan teknologi augmented reality 

menggunakan markerless dengan teknik 

pattern matching. Berdasarkan hasil pengujian 

usabilitas menunjukkan pengujian alpha 
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berhasil dan pengujian beta memiliki nilai 3,23 

yang berarti aplikasi dapat digunakan oleh 

pengguna dengan baik. Sedangkan hasil uji 

komparasi menghasilkan nilai asymp. sig 

0,000 (<0,05) yang berarti bahwa media 

edukasi ini memberikan pengaruh terhadap 

pemahaman pengguna mengenai masalah 

kesehatan gigi dan mulut sebelum 

menggunakan aplikasi dan setelah 

menggunakan aplikasi. 
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Abstract  
Internet in the era of globalization is now like a king what controls the world of information and 

communications society. It is one of them utilized in public health aspect. What's more, health is a very 

important. Various ways can be done to improve the health status of the community, one of them with always 

make some consultation with health experts and always update health-related information. Website Design 

aims to create an online consultation media between the community with public health experts so that more 

help the community improve the degree of their health. Site design and realization is done by using spiral 

method. The hardware used such as computers and modulator demodulator and software such as Notepad + 

+ to create HTML documents, CSS, Javascript, and PHP and also Adobe Photoshop 7 (Free Trial) to design 

the look of the website. This website has been designed in such a way  to provide online consultation media for 

the community to be able to directly ask the experts. Trial of website conducted at Computer Laboratory 

Faculty of Public Health University of North Sumatera. The results of the test show that all the features and 

contents can run well. 

 

Keywords: website, design, spiral method, online consultation.  
 

1. PENDAHULUAN 

Kehidupan manusia di era digital seperti 

saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan 

kehidupan di zaman kuno terdahulu. Seluruh 

aspek kehidupan setiap manusia selalu 

mengalami perkembangan dan perubahan, 

baik ke arah positif maupun negatif. Salah 

satunya aspek kesehatan masyarakat. Pada 

saat ini telah terjadi perubahan pola penyakit 

yang sangat dipengaruhi oleh keadaan 

demografi (pendidikan, umur, dan jenis 

kelamin), sosial ekonomi (pendapatan) dan 

sosial budaya. 

Faktor risiko penyakit tidak menular 

dipengaruhi oleh kemajuan era globalisasi 

yang telah mengubah cara pandang penduduk 

dunia dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan 

baru yang tidak sesuai dengan gaya hidup 

sehat. Era globalisasi saat ini tidak jauh dari 

kata internet dan dunia maya.   

Internet adalah suatu jaringan antar 

komputer yang saling dihubungkan. Media 

tersebut bisa melalui kabel,  satelit maupun 

frekuensi radio, sehingga komputer-komputer 

yang terhubung tersebut dapat saling 

berkomunikasi. Penyebaran informasi di 

internet biasanya dalam bentuk halaman 

website, dan dibuat dengan format HTML 

(hypertext markup language). 

Pengguna internet di Indonesia pada 

tahun 2015 mencapai 88,1 juta jiwa yang jika 

disesuaikan dengan jumlah penduduk 

Indonesia yang menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencapai 252,2 juta jiwa, 

maka pengguna internet di Indonesia 

mengalami pertumbuhan 16,2 juta jiwa dari 

total 71,9 juta pengguna di tahun 2013 lalu 

(APJII, 2014). 

Ilmu Kesehatan Masyarakat yaitu ilmu 

yang mengkaji berbagai aspek seperti 

kebijakan kesehatan, penyebaran penyakit, 

aspek kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, 

dan aspek kesehatan lainnya. Ilmu Kesehatan 

Masyarakat adalah salah satu jurusan 

kesehatan yang target dan sasaran nya adalah 

masyarakat. Namun pada saat ini, masyarakat 

sendiri saja belum mengerti dan paham apa 

manfaat Sarjana Kesehatan Masyarakat 

dibanding tenaga kesehatan lain. Berdasarkan 

peninjauan awal, di beberapa daerah 

perdesaan dan perkotaan di Indonesia ada 

masyarakat yang menyamakan tenaga 

kesehatan dokter dengan tenaga kesehatan 

masyarakat. Maka perlu adanya dibuat sebuah 

akses bagi masyarakat bertanya banyak hal 

kepada SKM dari berbagai bidang dengan 

ilmu yang berbeda-beda pula.  

PAPER 2 
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Dari pemikiran inilah perlu adanya 

sebuah aplikasi berbasis website yang dapat 

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat 

terkhususnya bagi mereka yang memiliki 

akses internet, yang akan menerangkan mata 

masyarakat untuk lebih memahami apa guna 

SKM bagi mereka serta apa perbedaan SKM 

dengan tenaga kesehatan lainnya. Dengan 

adanya website ini, selain sebagai ajang 

pendekatan diri kepada masyarakat juga dapat 

mendukung berkembangnya sistem informasi 

kesehatan di Indonesia. Website ini sendiri 

akan dikelola langsung oleh Pemerintahan 

Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 

USU.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Pengertian Internet 

Internet adalah suatu jaringan komunikasi 

antara komputer yang besar, yang mencakup 

seluruh dunia dan berbasis pada sebuah 

protokol yang disebut TCP/IP (Tranmission 

Control Protocol/Internet protocol). Selain 

itu internet dapat disebut sebagai sumber daya 

informasi yang dapat digunakan oleh seluruh 

dunia dalam mencari informasi. 

 

Pengertian Website 

Website adalah lokasi di internet yang 

menyajikan kumpulan informasi sehubungan 

dengan profil pemilik situs. Website adalah 

suatu halaman yang memuat situs-situs web 

page yang berada di internet yang berfungsi 

sebagai media penyampaian informasi, 

komunikasi, entertainment atau transaksi. 

(Prihatna, 2005). Dimana ketika sebuah 

komputer telah terhubung ke internet, maka 

akan ditampilkan sebuah informasi yang akan 

dicari oleh user/pengguna itu sendiri. Oleh 

karena itu, kebutuhan user/pengguna di dalam 

jaringan internet mengakibatkan trafik di 

jaringan pun tinggi (Sihombing, 2013). 

 

Perangkat Lunak yang digunakan 

a) PHP adalah singkatan dari Personal 

Home Page yang merupakan bahasa 

standar yang digunakan dalam dunia 

website. PHP adalah bahasa 

pemrograman yang berbentuk script yang 

diletakkan di dalam web server 

(Peranginangin, 2006). 

b) Hypertext Markup Language merupakan 

kepanjangan dari kata HTML.  HTML 

adalah script dimana kita bisa 

menampilkan informasi dan daya kreasi 

kita lewat internet. Kata “Markup 

Language“ pada HTML menunjukkan 

fasilitas yang berupa tanda tertentu dalam 

script  HTML dimana kita bisa mengatur 

judul, garis, tabel, gambar, dan lain-lain 

dengan perintah yang telah ditentukan 

pada elemen HTML. 

c) Web Browser atau disebut browser saja 

secara bahasa berarti alat untuk melihat 

(browse = melihat). Objek yang dilihat 

dalam browser adalah halaman web (web 

pages). Browser selain dapat digunakan 

untuk mengakses halaman web di 

internet, juga dapat digunakan untuk 

mengakses halaman web di komputer 

lokal, baik yang sistem file maupun di 

web server lokal. 

d) Notepad ++ adalah sebuah editor HTML 

profesional untuk mendesain secara 

visual dan mengelola situs Web maupun 

halaman Web.  

e) Adobe Photoshop 7 adalah sebuah 

aplikasi pengolah gambar yang banyak 

digunakan dan banyak digunakan dan 

memberikan kontribusi besar bagi dunia 

digital dan cetak (Andi, 2005).  

 

Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Secara umum, bidang kesehatan 

masyarakat mencakup dua hal pokok yakni 

peningkatan kesehatan (promotif) dan 

pencegahan (preventif). Contoh paling 

sederhana dari aksi preventif adalah cuci 

tangan pakai sabun dan air mengalir. Adapun 

kegiatan promotif misalnya berwujud 

pemberian ASI Eksklusif bagi bayi. Kendati 

demikian upaya kesehatan masyarakat ada 

kalanya bermain pada tataran pemulihan atau 

optimalisasi fungsi (rehabilitatif). Jadi intinya 

kesehatan masyarakat itu sumbernya yang 

diantisipasi, tidak hanya promotif dan 

preventif, tapi menghantam faktor risiko 

(Gani, 2011). 

Berdasarkan Riyadi (2016), secara garis 

besar disiplin ilmu yang menopang ilmu 

kesehatan masyarakat atau disebut sebagai 

pilar utama ilmu kesehatan masyarakat ini 

antara lain: 

1. Epidemiologi 

2. Biostatistik/statistik kesehatan 

3. Kesehatan Lingkungan 

4. Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku 

5. Administrasi kesehatan masyarakat 
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6. Gizi masyarakat 

7. Kesehatan Kerja 

 

3.   METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan perancangan dan realisasi 

website dilakukan dengan menggunakan 

model spiral. Model spiral (spiral model) 

pada awalnya diusulkan oleh Boehm (1988), 

yang dibagi menjadi sejumlah aktivitas 

kerangka kerja, yang disebut juga dengan 

wilayah tugas, sebanyak tiga sampai enam 

wilayah tugas (Pressman, 2002), yaitu sebagai 

berikut : 

1. Komunikasi pelanggan, tugas yang 

dibutuhkan untuk membangun 

komunikasi yang efektif diantara 

pengembang dan pelanggan (dalam hal 

ini Pemerintahan Mahasiswa Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas 

Sumatera Utara). Disini dilakukan 

identifikasi masalah dan kebutuhan 

website serta ditentukan tujuan dan 

sasaran pembuatan website dengan pihak 

PEMA FKM USU. 

2. Perencanaan, tugas yang dibutuhkan 

untuk mendefinisikan sumber-sumber 

daya, ketepatan waktu, dan informasi lain 

yang berhubungan. Pada kegiatan ini 

dilakukan perencanaan pengembangan 

mulai dari data/informasi/gambar apa saja 

yang akan dimuat, penentuan perangkat 

lunak pendukung yang akan digunakan 

dan berapa lama waktu yang dibutuhkan 

untuk merancang dan merealisasikannya. 

3. Analisis risiko, tugas yang dibutuhkan 

untuk menaksir risiko baik manajemen 

maupun teknis. Pada tahap ini dilakukan 

analisis terhadap kebutuhan website 

meliputi data dan grafis yang akan  

digunakan dan ditampilkan pada website 

dan membahasnya dengan pihak PEMA 

FKM USU. 

4. Perekayasaan, tugas yang dibutuhkan 

untuk membangun satu atau lebih 

representasi dari aplikasi tersebut. Tahap 

ini merupakan kegiatan untuk membuat 

perancangan kerangka website, 

perancangan isi website, navigasi, desain 

warna, tipografi (bentuk huruf) dan fungsi 

yang akan digunakan. Hasil perancangan 

tersebut kemudian akan direalisasikan. 

5. Konstruksi dan peluncuran, tugas yang 

dibutuhkan untuk mengkonstruksi, 

menguji, memasang dan memberikan 

pelayanan kepada pemakai (contohnya 

diskusi dan tips kesehatan). Pada tahapan 

kegiatan ini dilakukan pengujian terhadap 

website yang telah direalisasikan dan 

melatih salah seorang mahasiswa PEMA 

FKM USU sebagai administrator. 

Pengujian dilakukan dengan dua tahap, 

yaitu secara offline dan online. Secara 

offline dan online akan dilakukan di 

Laboratorium Komputer FKM USU. 

6. Evaluasi pelanggan, tugas yang 

dibutuhkan untuk memperoleh umpan 

balik dari pelanggan dengan didasarkan 

pada evaluasi representasi perangkat 

lunak yang dibuat selama masa 

perekayasaan dan diimplementasikan 

selama masa pemasangan. Berdasarkan 

hasil evaluasi pelanggan (PEMA FKM 

USU) dapat diketahui apakah proses 

perbaikan akan terus berlanjut atau 

dimulai kembali dari tahap awal.  

Maka dalam hal ini penulis dan 

pengembang dalam hal ini PEMA FKM USU 

sepakat untuk melaksanakan enam wilayah 

tugas pada model spiral ini dalam 

perancangan website Ayo Tanya SKM. 

 

Persiapan Perangkat Keras  
Perangkat keras yang dibutuhkan dalam 

perancangan website adalah:  

a) Perangkat Personal Computer yang 

terdiri atas monitor dan Central 

Processing Unit (CPU). 

b) Spesifikasi komputer yang digunakan 

tidak perlu terlalu canggih. Prosessor 

Pentium 133 MHz sudah cukup, namun 

lebih baik jika menggunakan prosessor 

dengan spesifikasi yang lebih baik. 

c) Interface telekomunikasi untuk 

berhubungan dengan internet, yakni 

modem atau wifi. 

 

Persiapan Perangkat Lunak Pendukung  
Perangkat lunak yang digunakan untuk 

membuat website Ayo Tanya SKM ini adalah 

Notepad ++ untuk membuat dokumen 

HTML, CSS, Javascript, dan PHP, XAMPP 

untuk menjalankan server lokal, Adobe 

Photoshop 7 (Free Trial) untuk mendesain 

tampilan website. PHP singkatan dari 

Hypertext Preprocessor yang digunakan 

sebagai bahasa script server-side dalam 

pengembangan Web yang disisipkan pada 

dokumen HTML (Peranginangin, 2006). 
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Persiapan Data dan Informasi  

Content/isi situs web yang berupa data 

dan informasi harus jelas. Harus ada 

perundingan lebih dahulu dengan pihak 

PEMA FKM USU, data dan informasi apa 

saja yang akan dimasukkan. Setelah 

berunding dan memperoleh izin, akhirnya 

diambil kesepakatan untuk memasukkan 

informasi dan data berikut;  

a. Header berisi tulisan Ayo Tanya SKM. 

b. Menu horizontal yang terdiri atas : 

1. Beranda 

Halaman ini adalah halaman utama 

website. Jika browser dijalankan 

maka user akan melihat adanya 

artikel-artikel atau tips terbaru dan 

terpopuler yang dimunculkan oleh 

Website. Artikel itu sendiri 

ditampilkan sesuai bidang ilmu 

kesehatan masyarakat. 

2. Profil tenaga ahli 

Pada halaman ini akan ditampilkan 

beberapa ahli kesehatan masyarakat 

yang terdapat di website Ayo Tanya 

SKM. Tenaga ahli yang terdapat pada 

website ini adalah dosen-dosen dan 

mahasiswa yang dipilih oleh 

pengembang yang memiliki 

spesifikasi khusus. Profil yang 

terdapat disini termasuk foto ahli. 

Adapun spesifikasi yang dilihat 

minimal tenaga ahli tersebut sudah 

menjadi lulusan Fakultas Kesehatan 

Masyarakat. 

3. Admin (about) 

Pada halaman ini akan ditampilkan 

informasi mengenai info admin 

sebagai pengelola website yaitu 

Pemerintahan Mahasiswa Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas 

Sumatera Utara. 

4. Artikel  

Menu ini membantu kita memilih 

artikel bidang mana yang hendak 

dibaca oleh pengguna Website. 

Adapun disini terdapat 8 peminatan 

bidang ilmu kesehatan masyarakat 

yang bisa dipilih, seperti Gizi 

Masyarakat, Kependudukan dan 

Biostatistika, Pendidikan Kesehatan 

dan Ilmu Perilaku, Kesehatan 

Lingkungan, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, Administrasi dan 

Kebijakan Kesehatan, Epidemiologi, 

Kesehatan Reproduksi dan Keluarga.  

5. Polling  

Berisi point pendapat user tentang 

penting tidaknya website ini 

dirancang. Polling ini akan berbentuk 

bintang dengan skala 1 sampai 5. 

6. Discussion class (Tanya SKM) 

Pada halaman ini akan mengarahkan 

sang pengguna untuk dapat bertanya 

secara langsung kepada ahli 

kesehatan masyarakat. Pertanyaan 

yang masuk akan otomatis tersimpan 

kedalam sistem database Admin, dan 

admin yang akan segera 

menghubungi tenaga ahli untuk 

langsung menjawab pertanyaan yang 

masuk kepadanya.  

7. Kritik saran 

Berisi kolom yang dapat digunakan 

untuk memberikan saran dan 

komentar secara umum kepada admin 

pengelola website Ayo Tanya SKM. 

c. Contents/ Isi 

Pada halaman Contents terdapat 

beberapa menu seperti dibawah ini:  

1 Statistik Pengunjung 

Berisi jumlah kunjungan user 

atau pengguna website  “Ayo 

Tanya SKM” Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Sumatera 

Utara. 

2 Artikel Kesehatan. 

Pada menu ini akan terdapat 

artikel  terbaru dibidang 

kesehatan yang akan ditampilkan 

di Website oleh admin.  

3 Iklan. Pada Website akan 

ditampilkan beberapa Iklan 

terkait kegiatan PEMA FKM 

USU atau iklan lain dengan seijin 

PEMA sebagai pengelola 

Website. 

d. Footer, yang berisi beberapa artikel 

terpopular dan terbaru yang sering 

dibuka oleh pengguna Website. 

e. Admin 

Halaman Admin dipisahkan dari 

halaman index dengan menggunakan 

url khusus untuk mengakses halaman 

ini karena halaman ini berguna untuk 

pengamanan data. Halaman ini berisi 

tentang penginputan, pengeditan, 

penyeleksian dan penghapusan data 
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profil pengguna dan tenaga ahli, 

berita dan iklan terbaru, artikel 

kesehatan, dan lainnya. 

 

Perancangan Kerangka Website  

Berikut ini Kerangka website terdiri dari 

6 bagian yaitu menu horizontal, header, menu 

kiri, menu kanan, isi, dan footer. 

HEADER 

MENU HORIZONTAL 

CONTENTS/ISI 

FOOTER 

Gambar 1. Kerangka Website “Ayo Tanya 

SKM”  Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Sumatera Utara 

 

Perancangan Struktur Data 

Perancangan meliputi pembuatan tabel 

database yang terlibat pada halaman website 

dan pada halaman-halaman yang terkait 

dengan link. Database merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting dalam sistem 

informasi. Database adalah sekumpulan data 

yang berisi informasi mengenai satu atau 

beberapa objek. Data dalam database tersebut 

biasanya disimpan dalam tabel yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang lain. 

(Musyawarah, 2005 : 3).  

 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENGUJIAN WEBSITE 

Pengujian website dilakukan di 

Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 

Pelaksanaan pengujian ini secara offline 

komputer dengan sistem operasi Windows 7 

yang bertujuan untuk mengetahui fungsi 

fasilitas-fasilitas yang dirancang apakah dapat 

diakses dengan baik dan urutan pengujian 

dilaksanakan mulai dari pengujian menu kiri. 

 

 

 

Pengujian User Interface 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah situs dapat diakses 

dengan menggunakan media akses yang 

umum dan mudah dilakukan. Berikut adalah 

hasil pengujian user interface dengan 

menggunakan Google Chrome.  

Gambar 2. Hasil Pengujian Interface Website 

Ayo Tanya SKM menggunakan Google Chrome 
 

Pengujian Struktur Data  

Maksud dari pengujian ini adalah untuk 

mengetahui apakah tabel-tabel dalam 

database sudah terintegrasi, bekerja sesuai 

fungsi dan dapat ditampilkan pada web 

browser sesuai dengan perancangan website 

yang telah dibuat sebelumnya. 

 

Pengujian Halaman Beranda  

Pada halaman home, semua menu dan isi 

ditampilkan dengan baik oleh web browser. 

 
Gambar 3. Hasil Pengujian Halaman Beranda 

Website Ayo Tanya SKM 

 

Halaman beranda berisi tulisan sebagai 

nama Website “Ayo Tanya SKM, Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera 
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Utara”, berisi artikel-artikel terbaru  dan 

terpopuler.  

 

Pengujian Halaman Tenaga Ahli 

Hasil pengujian halaman tenaga ahli 

dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu: 

 
Gambar 4. Hasil Pengujian Profil Tenaga Ahli 

Website Ayo Tanya SKM 

 

Pada halaman ini ditampilkan beberapa 

ahli kesehatan masyarakat yang terdapat di 

website Ayo Tanya SKM. Tenaga ahli yang 

terdapat pada website ini adalah dosen-dosen, 

mahasiswa, dan alumni  yang ilmu kesehatan 

masyarakat. dipilih oleh pengembang dari 

kedelapan peminatan. 

 

Pengujian Halaman login pengguna 

Hasil pengujian halaman login pengguna 

adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 5. Hasil Pengujian Login Masuk 

Pengguna 

 

Bila ingin mengirimkan pesan secara 

online kepada admin, maka pengguna perlu 

login terlebih dahulu menggunakan akun 

Facebook atau Email yang dimiliki.   

 

 

Pengujian halaman Jajak Pendapat 

Jajak pendapat menggambarkan 

pendapat pengguna website terhadap manfaat 

website bagi dirinya yaitu ditampilkan 

sebagai berikut: 

 
Gambar 6. Hasil Pengujian Halaman Jajak 

Pendapat Website Ayo Tanya SKM 

 

Halaman jajak pendapat yang disediakan 

dalam website ini digunakan sebagai bahan 

masukan bagi website untuk kedepannya. 

 

Pengujian Halaman Tanya SKM 

Halaman Tanya SKM ditampilkan 

dengan baik oleh Browser, yaitu sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 7. Hasil Pengujian Halaman Tanya SKM 

Website Ayo Tanya SKM 

 

Pada halaman ini akan mengarahkan sang 

pengguna untuk dapat bertanya langsung 

kepada website. Maka setelah itu pertanyaan 

masuk akan otomatis disimpan dalam 

database Admin. Maka untuk menjawabnya 

adalah kewajiban tenaga ahli sesuai bidang 

ilmu masing-masing. 

  

 

 



 

  
 

 13 FORUM INFORMATIKA KESEHATAN INDONESIA 2017 
 

Pengujian Halaman Input Data  Tenaga 

Ahli 

 

Gambar 8. Hasil Pengujian Halaman Input Data 

Tenaga Ahli Website Ayo Tanya SKM 

 

Halaman form input data berisi formulir 

pendaftaran ataupun penambahan data pada 

tenaga ahli yang ada di website Ayo Tanya 

SKM. 

 

Pengujian Halaman Administrator 

Gambar berikut menunjukkan hasil 

pengujian halaman administrator. Sebelum 

melakukan perubahan pada isi halaman 

website, administrator harus mengisi login 

terlebih dahulu. Hanya login yang sesuai 

dengan password yang dapat terus ke halaman 

selanjutnya yaitu halaman untuk melakukan 

perubahan isi website baik menambah, 

mengubah maupun menghapus data. 

 

 
Gambar 9. Halaman Pengujian Halaman Admin 

Website Ayo Tanya SKM 

 

Pengujian Halaman Berita dan Iklan 

Halaman berita dan iklan ditampilkan 

dengan baik oleh web browser dengan 

tampilan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 10. Hasil Pengujian Halaman Berita dan 

Iklan Website Ayo Tanya SKM 

 

Halaman Berita dan iklan dapat diisi oleh 

berita terkait kesehatan ataupun lainnya 

sesuai yang sesuai apa diinginkan oleh 

pengembang. 

 

Pengujian Halaman Kritik dan Saran 

 

 
Gambar 11. Hasil Pengujian Halaman Kritik dan 

Saran Website Ayo Tanya SKM 

 

Halaman kritik dan saran diisi oleh para 

pengguna website yang hendak 

menyampaikan saran dan kritik terhadap 

website demi kebaikan kedepannya. 

 

Pengujian Halaman Pengelola Website 

Informasi tentang website dan 

pengelolanya dalam hal ini adalah 

Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Sumatera Utara 

dihasilkan dengan baik pada tampilan sebagai 

berikut: 
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Gambar 12. Hasil Pengujian Halaman Informasi 

Website Ayo Tanya SKM 

 

Pengujian Halaman Input Tips atau 

Artikel Kesehatan 

Pada halaman ini admin bisa 

menambahkan artikel kesehatan atau 

berbentuk tips kesehatan yang akan 

dimunculkan pada website sebagai informasi 

kepada masyarakat.  Hasil pengujian 

menunjukkan hasil sebagai berikut : 

 

 
Gambar 13. Hasil Pengujian Halaman Input 

Artikel Kesehatan Website Ayo Tanya SKM 

 

5 KESIMPULAN 

1) Website “Ayo Tanya SKM” Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas 

Sumatera Utara yang telah dirancang dan 

direalisasikan berfungsi sebagai media 

informasi dan konsultasi online kesehatan 

masyarakat. 

2) Website “Ayo Tanya SKM” Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas 

Sumatera Utara yang telah diuji coba dan 

direalisasikan terdiri dari 11 halaman, 

yaitu : Home, Profil Tenaga Ahli, Login 

Pengguna, Polling, Discussion Class, 

Input tenaga Ahli, Admin, Berita dan 

Iklan, Kritik dan Saran, Pengelola 

Website, dan Input Artikel Kesehatan 

masing-masing satu halaman.  

3) Website “Ayo Tanya SKM” Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas 

Sumatera Utara dapat diakses di alamat 

http://www.ayotanyaskm.com  

4) Hosting yang digunakan dalam 

mengupload website “Ayo Tanya SKM” 

Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Sumatera Utara adalah 

www.Jagoanhosting.com 
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MEDIA KEPUTUSAN EPIDEMIOLOGI DI KABUPATEN KARAWANG 
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Abstract 

The function of Regional Health Information System (SIKDA) is to provide health information based on data 

collect, record  and processing the report in the region. The information appearance  of SIKDA data 

processing has not illustrates the public health status yet. This study purpose is ti find out data variables that 

available to determine the public health status through epidemiology study. The method that used in this 

research is availability of data variable study from SIKDA at Karawang District of West Java province for 

descriptive epidemiology analysis.The result shows that some of the public health status can be illustrates 

after descriptive epidemiology analysis the SIKDA data format sheet, this illustration is stil limited on person 

and time variable, the availability of the district map becomes an important part of health status description. 

 

Keywords: analysis, epidemiology, SIKDA 

 

1. PENDAHULUAN 

Perencanaan pembangunan kesehatan 

dirancang berdasarkan pengenalan masalah 

dan situasi sumber daya yang ada, ketersedian 

data yang akurat dalam waktu yang tepat 

disertai pengolahan dan analisis data yang 

tepat akan memberikan informasi sebagai 

arah pengambilan keputusan dalam 

penyelesaian masalah kesehatan. Informasi 

Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah 

diolah atau diproses menjadi bentuk yang 

mengandung nilai dan makna yang berguna 

untuk meningkatkan pengetahuan dalam 

mendukung pembangunan kesehatan1 

Melalui kajian epidemiologi akan 

dihasilkan informasi mengenai situasi dan 

kondisi permasalahan kesehatan seperti yang 

terurai dalam definisinya yaitu Epidemiology 

is the study of the distribution and 

determinants of health-related states or 

events in specified populations, and the 

application of this study to the control of 

health problems2, kajian epidemiologi 

kesehatan akan mengambarkan masalah 

kesehatan melalui distribusi berdasarkan 

orang , tempat dan waktu, sehingga akan 

diperoleh informasi yang mumpuni untuk 

pengambilan keputusan, sumber data yang 

bisadigunakan untuk penyajian data deskriptif 

diantaranya melalui data rutin3. 

Kemajuan teknologi dan perkembangan 

teknologi informasi, khususnya di bidang 

kesehatan melahirkan salah satu system 

informasi yaitu SIKDA Generik yang 

dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan 

kesehatan serta meningkatkan ketersediaan 

dan kualitas data dan informasi manajemen 

kesehatan. Keberadan SIKDA tidak terlepas 

dari system informasi kesehatan nasional 

dengan tujuan membantu pengelola 

data/informasi agar selalu siap memberikan 

data atau gambaran kondisi kesehatan secara 

utuh dan berdasarkan bukti. 

Berdasarkan uraian di atas, mampukah 

SIKDA di Kabupaten Karawang memberikan 

informasi kondisi kesehatan sebagai dasar 

pengambilan keputusan ?. 

 

2. KAJIAN LITERATUR  

Aplikasi “SIKDA Generik” merupakan 

penerapan standarisasi Sistem Informasi 

Kesehatan, sehinggadiharapkan dapat tersedia 

data dan informasi kesehatan yang cepat, 

tepatdan akurat dengan mendayagunakan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pengambilan keputusan / kebijakan dalam 

bidang kesehatan4, pengunaan SIKDA 

diterapkan mulai dari tingkat pelayanan 

primer atau puskesmas sampai dengan 

PAPER 3 
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provinsi. Informasi kesehatan merupakan 

hasil olah dari data kesehatan yang memiliki 

makna tertentu, adapun data kesehatan adalah 

angka dan fakta kejadian berupa keterangan 

dan tanda-tanda yang secara relative belum 

bermakna bagi pembangunan kesehatan1. 

Data yang dikumpulkan untuk proses 

menjadi informasi melalui tahapan, 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian dalam bentuk narasi dan gambar1,5, 

data yang diolah oleh system informasi 

kesehatan harus terinci dan terklasifikasi yang 

mengandung unsure mendukung indicator 

kesehatan, data tersebut berupa ; 

1. Data dasar 

2. Data Upaya Kesehatan Masyarakat 

(UKM) esensial dan pengembangan,  

3. Data Upaya Kesehatan Perseorangan 

(UKP) 

4. Data keperawatan kesehatan masyarakat, 

data laboratorium dan data kefarmasian. 

5. Data kondisi keluarga yang mengacu 

pada 12 indikator keluarga sehat. 

Data-data tersebut selanjutnya dianalisis 

berdasarkan orang tempat dan waktu agar 

menghasilkan informasi4,6. 

Beberapa metode analisis yang bisa 

dilakukan yaitu analisis deskriptif dan analisis  

komparatif4. Analisis deskriptif disajikan 

dalam bentuk analisis berdasarkan orang, 

waktu, dan tempat, adapun analisis komparif 

dilakukan dengan membandingkan antara 

karaketristik satu daerah dengan daerah lain 

atau membandingkan dengan target, antar 

jenis kelamin, antar kelompok umur, antar 

sumber data2,4, diantara sumber data yang bisa 

dilakukan analisis deskriptif yaitu data rutin3. 

Terkait dengan analisis deskriptif, 

epidemiologi memberikan 5 (lima) kunci W 

yaitu What, Who, Where, When, Why/How. 

What terkait dengan isu masalah kesehatan, 

Who terkait dengan orang, Where terkait 

dengan tempat, When mengenai waktu, 

Why/How terkait dengan kasus, faktor risiko, 

dan model transmisi suatu penyakit2.   

 

3. METODE PENELITIAN 

Studi ini menggunakan metode deskriptif 

berupa kajian ketersediaan variabel data dari 

SIKDA di Kabupaten Karawang Provinsi 

Jawa Barat untuk analisis epidemiologi 

deskriptif. 

Cara kajian dilakukan melalui 

pengamatan terhadap konten dan fitur yang 

tersedia pada Sikda Generik yang digunakan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 

pada Tahun 2017.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Karawang menerapkan 

SIKDA Generik di 50 puskesmas, namun 

pemanfaatannya masih terbatas pada 

penyintasan pembuatan laporan dari manual 

menjadi digital dan belum semua varibel data 

yang tersedia pada SIKDA Generik terisi. 

Sesuai dengan PMK Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Pedoman Manejemen 

Puskesmas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi 

Kesehatan, semuafitur isian data-data pada 

SIKDA Generik yang digunakan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karawang telah 

tersedia,  seperti pada gambar.1. 

Gambar 1. Tampilan Menu Sikda Generik 

Puskesmas 

Sajian analisis  yang tersaji pada 

dashboard terbatas pada jumlah kunjungan 

terakhir dalam bentuk gambar, sepuluh 

diagnosis terbanyak dalam kurun 30 hari dan 

jumlah kunjungan poli terbanyak, seperti 

terlihat pada gambar 2. 

Gambar 2. Sajian Informasi Kunjungan dan 

Jenis Penyakit pada SIKDA Generik 

Keputusan tindakan berdasarkan 

informasi yang tepat membutuhkan analisis 

epidemiologi deskriptif lainnyayaitu 

berdasarkan orang, tempat dan waktu2,3,4, 
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dengan demikian untuk melakukan analisis 

deskriptif epidemiologi dengan data yang 

tersedia pada SIKDA Generik, pengelola data 

membuka lembaran-lembaran data dan 

melakukan analisis secara manual. 

Ketersediaan peta wilayah menjadi penting 

sebagai bahan sajian analisis berdasarkan 

tempat, peta wilayah pada SIKDA Generik 

belum tersedia, sehinga analisis deskriptif 

untuk melihat wilayah berisiko dan sebaran 

masalah kesehatan belum bisa tersaji. 

5. KESIMPULAN 

Keputusan berdasarkan informasi hasil 

analisis deskriptif epidemiologi masih 

memungkinkan dilakukan secara manual.  

SIKDA Generik sangat potensial 

dikembangkan untuk memberikan informasi 

situasi dan kondisi status kesehatan secara 

tepat dan cepat. 
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Abstract 

The last few years we have seen an increase strengthening focus on poor living conditions Health Information 

System (HIS) in Indonesia and one of the targets in the district health information system 

strengthening West Seram District (SBB). The aim of this study is to improve health information system 

Disadvantaged Areas, Border and Outlying Islands (DTPK). On the other hand, the development of Health 

Information System in SBB District has proved difficult because; 1) Inadequate infrastructure and uneven, 2) 

health programs fragmentation, 3) The ability of the human resource capacity. In this paper, we present a case 

study in the district of SBB, HIS based web for data management platform developed using the open source-

based DHIS2 which was launched in 2017. Further, to achieve success on access to information 

and improved processing of data reporting and the integration of a variety of existing information systems in 

health programs need to do the training capacity of Human Resources (HR) in the SBB District ability 

application training DHIS2  and is able to integrate the information systems of other health into a dashboard so 

that it can be used to analyze and interpret the data into an information supporting health in formulating 

health policy. 

 
Keywords:  infrastructure, human resources training, DHIS2. 

1. PENDAHULUAN  

Pemerintah di Indonesia semakin banyak 

menggunakan Informasi dan Komunikasi 

Teknologi (TIK) untuk memodernisasi sistem 

manajemen publik dan eksternal dengan 

membangun hubungan dengan warga negara, 

bisnis dan organisasi lainnya. Harapan dari 

pengenalan, pengelolaan dan penggunaan TIK 

di sektor publik, yang juga disebut 'e-

government, pembuat kebijakan 

mengantisipasi bahwa aplikasi e-government, 

seperti Internet, sistem informasi geografis, 

tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas biaya di sektor publik, namun juga 

membawa perubahan transformasional dalam 

penyediaan layanan publik, administrasi dan 

hubungan dengan masyarakat umum.  

Masalah klasik di sektor publik 

administrasi adalah Sistem Informasi 

Kesehatan (HIS) dimana perkembangannya di 

Kabupaten Seram Bagian Barat terbukti sulit  

 

karena; 1) infrastruktur yang terbatas dan tidak 

merata, 2) Sistem Informasi kesehatan 

terfragmentasi di lintas program dan 3) 

lemahnya kapasitas sumber daya dalam 

pengelolaan informasi kesehatan yang 

menyebabkan pengumpulan pencatatan dan 

pelaporan dari puskesmas ke Dinas 

KesehatanKabupaten Seram Bagian Barat 

sering mengalami ketidaklengkapan dan 

keterlambatan dan masih menggunakan kertas 

atau paper base. Menurut (Nurmansyah 

2013)Sistem Pencatatan dan Pelaporan di 

Puskesmas merupakan instrumen vital dalam 

sistem kesehatan. Informasi tentang kesakitan, 

penggunaan pelayanan kesehatan di 

puskesmas, kematian, dan berbagai informasi 

kesehatan lainnya berguna untuk pengambilan 

keputusan dan pembuatan kebijakan di tingkat 

kabupaten atau kota maupun kecamatan. 

 

2. KAJIAN LITERATUR  

(Montreux 2014) berpendapat bahwa 

“untuk pengembangan efektifitas Sistem 

Informasi Manajemen Puskesmas, standar 

mutu (Input, Proses, Lingkungan dan Output) 

perlu dikaji dan dirumuskan kembali, masing-

masing komponen terutama proses pencatatan 

dan pelaporannya perlu ditingkatkan”. 

Pencatatan dan pelaporan adalah indikator 

keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada 

pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau 

program apapun yang dilaksanakan tidak akan 

PAPER 4 
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terlihat wujudnya. Output dari pencatatan dan 

pelaporan ini adalah sebuah data dan informasi 

yang berharga dan bernilai bila menggunakan 

metode yang tepat dan benar. Jadi, data dan 

informasi merupakan sebuah unsur terpenting 

dalam sebuah organisasi, karena data dan 

informasilah yang berbicara tentang 

keberhasilan atau perkembangan organisasi 

tersebut (Indrajit 2010). 

Sistem pencatatan dan pelaporan di 

Puskesmas mencakup 3 hal: (1) pencatatan, 

pelaporan, dan pengolahan; (2) analisis; dan 

(3) pemanfaatan. Pencatatan hasil kegiatan 

oleh pelaksana dicatat dalam buku-buku 

register yang berlaku untuk masing-masing 

program. Data tersebut kemudian 

direkapitulasikan ke dalam format laporan 

pencatatan dan pelaporan di Puskesmas yang 

sudah dibukukan. Koordinator pencatatan dan 

pelaporan di Puskesmas menerima laporan-

laporan dalam format buku tadi dalam 2 

rangkap, yaitu satu untuk arsip dan yang 

lainnya untuk dikirim ke koordinator di Dinas 

Kesehatan kabupaten. Koordinator pencatatan 

dan pelaporan di Dinas Kesehatan kabupaten 

meneruskan ke masing-masing pengelola 

program di Dinas Kesehatan kabupaten. Dari 

Dinas Kesehatan kabupaten, setelah diolah dan 

dianalisis dikirim ke koordinator pencatatan 

dan pelaporan di Puskesmas di Dinas 

Kesehatan Provinsi dan seterusnya dilanjutkan 

proses untuk pemanfaatannya. Frekuensi 

pelaporan sebagai berikut: (1) bulanan; (2) 

triwulan; (3) tahunan. Laporan bulanan 

mencakup data kesakitan, gizi, KIA, 

imunisasi, KB, dan penggunaan obat-obat. 

Laporan triwulanan meliputi kegiatan 

puskesmas antara lain kunjungan puskesmas, 

rawat inap, kegiatan rujukan puskesmas 

pelayanan medik kesehatan gigi. Laporan 

tahunan terdiri dari data dasar yang meliputi 

fasilitas pendidikan, kesehatan lingkungan, 

peran serta masyarakat dan lingkungan 

kedinasan, data ketenagaan puskesmas dan 

puskesmas pembantu. Pengambilan keputusan 

ditingkat kabupaten dan kecamatan 

memerlukan data yang dilaporkan dalam 

pencatatan dan pelaporan di Puskesmas yang 

bernilai, yaitu data atau informasi harus 

lengkap dan data tersebut harus diterima tepat 

waktu oleh Dinas Kesehatan kabupaten, 

sehingga dapat dianalisis dan diinformasikan 

(Lippeveld et al. 2000). Berdasarkan hal 

tersebut maka pencatatan dan pelaporan di 

puskesmas sangat penting untuk dikumpulkan 

secara tepat waktu dan lengkap serta akurat di 

Dinas Kesehatan kabupaten Seram Bagian 

Barat untuk dikelolah dan dianalisis dalam 

mendukung pengambilan keputusan dibidang 

kesehata dan perlu untuk didukung oleh 

infrasturktur yang memadai dan kapasitas 

sumber daya yang baik di Puskesmas dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian 

Barat. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskripif dengan pendekatan kualitatif yang 

menggambarkan dan mendiskripsikan 

kebutuhan yang diperlukan dalam proses 

penguatan sistem informasi kesehatan dengan 

menggunakan aplikasi District Health 

Information System 2 (DHIS2) di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Rancangan penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi kasus. Subyek Penelitian ini 

sebanyak 6 orang pada puskesmas Piru, 

puskesmas Kairatu Barat, puskesmas Taniwel, 

Puskesmas Taniwel Timur, Puskesmas 

Waesalah dan 1 Pengelolah Sistem Informasi 

Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Seram Bagian Barat. Objek yang diteliti 

adalah kelengkapan dan ketepatan waktu 

pengumpulan data menggunakan aplikasi 

DHIS2 selama Maret- Agustus 2017. Lokasi 

penelitian di 6 Puskemas dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Seram Bagian Barat. Waktu 

Penelitian dilaksanakan bulan Maret-Agustus 

2017. Tekhnik pengambil sampel dalam 

penelitian ini menggunakan: 

1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian pengamatan 

dan pencatatan ini dilakukan terhadap 

objek ditempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa (Margono, 1997). Dengan cara ini 

peneliti akan melihat langsung kondisi di 

lapangan mengenai pencatatn dan 

pelaporan di Puskesmas. 

2. Wawancara adalah suatu metode penelitian 

yang meliputi pengumpulan data melalui 

interaksi verbal secara langsung dan 

pewawancara dan yang diwawancarai 

(Seviila, 1993). Wawancara yang dilakukan 

peneliti bertujuan untuk mencari tahu 

segala hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pencatatan dan pelaporan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten dan di 5 

Puskesmas. 
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Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif 

merupakan proses pelacakan dan pengaturan 

secara sistematis transkrip wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain yang 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap bahan-bahan agar dapat 

diiterprestasikan temuannya kepada orang lain 

(Zuriah, 2006). Pada tahapan analisis data 

dilakukan proses penyerderhanaan data-data 

yang terkumpul ke dalam bentuk yang lebih 

muda dibaca dan dipahami. Tahapan analisis 

data yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a) Pengumpul Data 

b) Reduksi Data 

Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan (Sugiono, 2006) . 

Pada tahapan ini data diberi kode dan sudah 

dikelompokan dirangkum untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas. 

a) Penyajian Data 

b) Penarikan Data 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam rangka untuk memberikan gambaran 

umum terkait dengan sistem pencatatan  dan 

pelaporan yang digunakan dan diterapkan di 

Dinas Kesehatan SBB sebelum menggunakan 

aplikasi DHIS2 melalui tekhnik wawancara 

dan survei singkat untuk mendapatkan 

informasi yaitu: 

1. Dinas Kesehatan SBB selama ini belum 

melakukan pencatatan dan pelaporan 

AIDS/HIV  dengan baik terutama di 

puskesmas alasannya karena di Puskesmas 

belum ada alat pemeriksaan HIV/AIDS  

yang  memadai sehingga jika ditemukan 

pasien dengan gejala-gejala AIDS/HIV 

langsung dilakukan pemeriksaan rujukan 

ke RSUD Piru, kemudian pasien tersebut 

yang dirujuk juga tidak kembali untuk 

melapor ke Puskesmas yang telah 

merujuknya. 

Selain karena fasilitas yang kurang 

memadai di Puskesmas juga infrastruktur 

misalnya tidak adanya komputer dan 

jaringan internet yang kurang stabil serta 

kapasitas kemampuan petugas HIV/AIDS 

di puskesmas dan Dinkes SBB masih 

kurang. 

Belum adanya koordinasi dengan RSUD 

Piru juga sebagai alasan bahwa pencatatan 

dan pelaporan HIV/AIDS berjalan kurang 

baik sehingga pasien yang dirujuk oleh 

puskesmas ke RSUD tidak mendaoat 

feedback dari RSUD. 

Selama ini pencacatan dan pelaporan 

HIV/AIDS di Dinkes SBB di dapat dari 

koordinasi langsung dengan Dinkes 

Provinsi Maluku karena RSUD Piru 

melaporkan langsung ke Dinkes Provinsi 

Maluku sehingga Dinkes Kabupaten SBB 

mendapat pencatatan dan pelaporan melalui 

Dinkes Provinsi Maluku. Sedangkan untuk 

aplikasi SIHA yang direkomendasikan dari 

Sub Direktorat HIV/AIDS Kementrian 

Kesehatan Indonesia di wilayah kerja 

Dinkes SBB belum berjalan dengan baik 

pula karena keterbatasan infrastruktur di 

Puskesmas dan Dinkes Kabupaten SBB. 

Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten 

SBB ditahun 2014 dan tahun 2015 pada 

tabel 1. 

 

Tabel 1. Jumlah kasus HIV/AIDS di 

Kabupaten SBB 

Tahun 2015 Tahun 2014 

Jumlah Kasus HIV : 

2 

Jumlah Kasus HIV 

:1 

Jumlah Kasus AIDS 

: 2 

Jumlah Kasus 

AIDS 4 

Jumlah yang 

meninggal : 2 

Jumlah yang 

meni1nggal : 1 
2. Minimnya alat pemeriksaan HIV/AIDS di 

puskesmas sehingga tidak dilakukan 

pemeriksaan terhadap pasien dengan 

gejala-gejala HIV/AIDS 

3. Kurangnya Infrastruktur (Komputer, 

jaringan inernet) 

4. Jumlah tenaga SDM yang masih kurang 

5. Kapasitas tenanga SDM di pemegang 

program HIV/AIDS masih kurag 

6. Belum adanya monitoring dan evaluasi 

rutin tentang kualitas di wilayah kerja 

Dinkes Kabupaten SBB terkait data di 

program HIV/AIDS. 

7. Puskesmas di wilayah kerja Dinkes SBB 

untuk pencatatan dan pelaporan TB 

menggunakan kertas atau paper base, 

format pelaporannya menggunakan SITT 

yang ada Dinkes Provinsi Maluku di 

printout kemudian dibagi ke 17 

puskesmas yang ada di Dinkes 

SBB.Periode pengumpulan setiap 
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triwulan, pengumpulan laporan dari 

puskesmas ke Dinkes dilakukan dengan 

mengantar langsung ke Dinkes SBB atau 

di titipkan ke mobil transportasi umum. 

Untuk data susulan TB dapat dilakukan 

dengan menggunakan SMS/Telpon ke 

petugas pemegang program TB di Dinkes 

SBB. Kurangnya jumlah petugas 

pemegang program TB di puskesmas 

sering menyebabkan keterlambatan 

pelaporan dan pencatatan ke Dinkes SBB, 

terutama untuk Puskesmas di Buano 

Selatan, Waesalah, Uwen Pantai dan 

Taniwel yang petugasnya merangkap 

menjadi pemegang program 

lainnya.Pengumpulan paper base dari 17 

Puskesmas meliputi TB 05, TB 06, TB 

04, TB 01, TB 02, TB 09 dan TB 10 

kemudian dientri kedalam SITT offline 

dan online oleh peugas pemegang 

program di Dinkes SBB menggunakan 

leptop pribadi. Tidak adanya rapat rutin 

untuk memfollowup data yang sudah 

dikirmkan ke Dinkes SBB sehingga 

kualitas data hanya dilakukan di level 

Dinkes Provinsi Maluku saja. 

8. Pelaporan Essismal di Dinkes Kabupaten 

SBB masih menggunakan format yang 

lama dan baru  dua puskemas yang 

melalukan entri langsung kedalam excel 

dalam format Essismal dari SUBDIT 

Malaria Kementrian Kesehatan yaitu 

Puskesmas Kairatu dan Puskesmas 

Kairatu Barat namun dalam proses 

penggunaannya mengalami beberapa 

kendala dalam mengentri data karena ada 

mutasi atau perpindahan petugas 

pemegang program malaria di Puskemas 

bersangkuntan sehingga transfer edukasi 

terkait pengisian form Essismal 

terhambat. Sedangkan untuk puskesmas 

lainnya menggunakan kertas, format 

pelaporannya di printout menggunakan 

format Essismal lalu diperbanyak 

kemudian dibagikan ke Puskemas namun 

ada beberapa Puskemas yang kehabisan 

Blanko Formulir isian pencatatan 

sehingga menyebabkan keterlambatan 

pelaporan di Dinkes SBB. Pengumpulan 

formulir Essismal dilakukan tiap bulan 

kemudian di rekap masing-masing oleh 

petugas Dinkes SBB kemudian 

dikirimkan ke provinsi tiap tanggal 10 

bulan berjalan, pengirimannya dilakukan 

menggunakan email. Belum ada 

monitoring dan evaluasi di tingkat 

kabupaten terkait kualitas data dan 

pemanfaatan data di lingkup internal 

Dinkes SBB. 

9. Pemegang aplikasi KOMDAT di 

Kabupaten SBB dilakukan pengentrian 

data dari masing-masing program tiap 

bulan. Pengentrian dilakukan setelah 

mendapat data dari pemegang program, 

namun kendalanya data di masing-masing 

program kadang-kadang tidak tepat waku 

dan tidak lengkap sehingga pengelola 

aplikasi KOMDAT harus menelpon 

petugas di puskesmas untuk memberikan 

data ke program yang ada di Dinkes 

SBB.Pada saat dilakukan followup terkait 

aplikasi KOMDAT yang bermasalah pada 

bulan April ternyata sudah mulai bisa 

menggunakan lagi alasannya karena 

sudah berkoordinasi dengan pengelola 

SIK tingkat Provinsi Maluku.Penyebab 

bulan April tidak bisa mengakses karena 

ada kesalahan password saat entri data 

kedalam aplikasi KOMDAT. 

Sedangkan setelah menggunakan aplikasi 

DHIS2 peneliti memberikan gambaran umum 

terkait kelengkapan data SIK baik itu 

HIV/AIDS, Malaria, TB dan Komdat maka  

dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Kelengkapan dashboard DHIS2 

periode Maret 2017 
Kelengkapan Data dalam Dashboard DHIS2 periode Bulan Maret 2017 

di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat 

N

o 

Dashboard 

DHIS2 

Lengk

ap 

Tepat Visualis

asi 

Interp

restas

i 

Review 

1 HIV/AIDS Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

2 TB - - - - - 

3 Malaria Ya - - - - 

4 KOMDAT Ya - - - - 

5 Ketersediaan 

Obat 

Tidak - - - - 

6 KIA Ya - - - - 

7 Imunisasi Ya - - - - 

8 Gizi Ya - - - - 

 

 

Catatan: 

1. Implementasi aplikasi dashboard DHSI2 

pada bulan Maret 2017 belum dilakukan di 

Kabupaten SBB sehingga belum dilakukan 

pelatihan bagi pemegang program data SIK 

di Dinkes SBB,impelmentasi baru 

dilaksanakan pada tanggal 25-27 April 2017. 

2. Desain dashboard DHIS2 menggunakan 

sumber data SIK 

(SIHA,SITT,KOMDAT,ESISSMAL) belum 

dilaksanakan di Dinkes SBB. 
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Tabel 3. Kelengkapan dashboard DHIS2 

periode April 2017 
Kelengkapan Data dalam Dashboard DHIS2 periode Bulan April 2017 

di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat 

N

o 

Dashboard 

DHIS2 

Lengka

p 

Tepat Visua

lisasi 

Interpre

stasi 

Review 

1 HIV/AIDS Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

2 TB Ya Tidak Ya Tidak Tidak 

3 Malaria Ya Tidak Ya Tidak Tidak 

4 KOMDAT Ya Tidak Ya Tidak Tidak 

5 Ketersediaan 

Obat 

Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

6 KIA Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

7 Imunisasi Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

8 Gizi Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

Kendala: 

1. Akses ke PKM cukup jauh sehingga 

pelaporan tidak tepat waktu dan 

pengumpulannya secara manual atau 

berbasi kertas. 

2. Data dalam dashboard TB masih 

menggunakan data tahun 2016 alasannya 

karea data yang dikumpulkan adalah data 

triwulan sehingga di tahun 2017 belum bisa 

ditampilkan di dashbard DHIS2. 

3. Dashboard ketersediaan obat dalam 

aplikasi DHIS2 belum terintegrasi sehingga 

data-datanya belum tersedia 

4. Sumber data Malaria, KIA, Imunisasi dan 

Gizi masih menggunakan data KOMDAT 

dan belum terupdate datanya sesuai 

pelaporan yang dilakukan oleh internal 

Dinkes SBB. 

5. Review dan interprestasi terhadap 

dashboard DHIS2 belum dilaksanakan 

karena pelatihan desain dashboard DHIS2 

baru dilaksanakan pada 25-27 April jadi 

masih difokuskan pada pelatihan desain 

dashboard DHIS2. 

 

Best Pratice : 

a) Pembuatan email bagi 10 Puskesmas target 

GF HSS agar tidak terjadi keterlambatan 

dalam pengumpulan laporan ke Dinkes 

SBB. 

b) Pembentukan tenaga SIK di 10 Puskesmas 

target GF HSS agar memantau dan 

mengecek kualitas data seblum dikirim ke 

Sinkes SBB. 

c) Update data TB, KOMDAT,Malaria, 

HIV/AIDS oleh coreteam membantu di 

daerah agar merumuskan kebijakan SIK 

yang tepat sasaran 

 

 

Tabel 4. Kelengkapan dashboard DHIS2 

periode Mei 2017 
Kelengkapan Data dalam Dashboard DHIS2 periode Bulan Mei 2017 

Di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat 

No Dashboard 

DHIS2 

Leng

kap 

Tepat Visual

isasi 

Interprest

asi 

Revie

w 

1 HIV/AIDS Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

2 TB Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

3 Malaria Ya Tidak Ya Tidak Ya 

4 KOMDAT Ya Tidak Ya Tidak Ya 

5 Ketersedia

an Obat 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

6 KIA Ya Tidak Ya Tidak Ya 

7 Imunisasi Ya Tidak Ya Tidak Ya 

8 Gizi Ya Tidak Ya Tidak Ya 

Kendala: 

1. Pencatatan dan pelaporan pada program 

HIV/AIDS belum berjalan di puskesmas 

dan Dinkes SBB. Hal ini disebabkan karena 

pemegang program HIV/AIDS merangkap 

jabatan baik sebagai pemegang 

program,bendahara aset Dinkes, Kasie 

P2M PL di Dinkes SBB sehingga 

menyebabkan kurang fokus terhadap tugas 

dan tanggung jawab sebagai pemegang 

program HIV/AIDS. 

2. Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas 

masih sebatas pencatatan dan pelaporan 

terhadap kegiatan penyuluhan penyakit 

HIV/AIDS karena minimnya infrastruktur 

misalnya alat pemeriksaan HIV/IADS 

sehingga apabila ditemukan pasien dengan 

gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS akan 

segera dirujuk ke RSUD piru atau RS di 

Ambon. 

3. Interprestasi dan review terhadap 

dashboard DHIS2 belum dilakukan karena 

data belum terupdate, sumber data yang 

digunakan masih menggunakan sumber 

data KOMDAT. 

4. Ketersediaan Obat belum terintegrasi 

dengan aplikasi DHIS2 sehngga belum bisa 

ditampilkan dalam dashboard DHIS2. 

Best Pratice: 

1. Pengusulan pergantian pemegang program 

HIV/AIDS yang baru dengan berkoordinasi 

dengan PJOK dan Kepala Dinkes SBB. 

2. Update data TB, KOMDAT,Malaria, 

HIV/AIDS oleh coreteam membantu di 

daerah agar merumuskan kebijakan SIK 

yang tepat sasaran. 

Catatan: 

Tidak ada alokasi budget terkait penyediaan 

paket data internet selama review penyajian 

data menggunakan DHIS2, sehingga di PKM 

dan staf Dinkes Kabupaten SBB belum 

termotivasi untuk memanfaatkan aplikasi 
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DHIS2.(Nb: Dinas Kesehatan SBB belum 

terpasang WIFI) 

 

Tabel 5. Kelengkapan dashboard DHIS2 

periode Juni 2017 
Kelengkapan Data dalam Dashboard DHIS2 periode Bulan Juni 2017 

Di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat 

No Dashboard 

DHIS2 

Lengkap Tepat Visua

lisasi 

Interpre

stasi 

Revie

w 

1 HIV/AIDS Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

2 TB Ya Tidak Ya tidak DCC 

3 Malaria Ya Tidak tidak Tidak Ya 

4 KOMDAT Ya Tidak Ya Tidak Ya 

5 Ketersediaan 

Obat 

Tidak Tidak Tidak tidak Tidak 

6 KIA Ya Tidak Ya Tidak Ya 

7 Imunisasi Ya Tidak Ya Tidak Ya 

8 Gizi Ya Tidak Ya Tidak Ya 

Kendala: 

1. Pencatatan dan pelaporan pada program 

HIV/AIDS belum berjalan di puskesmas 

dan Dinkes SBB. Hal ini disebabkan karena 

pemegang program HIV/AIDS merangkap 

jabatan baik sebagai pemegang 

program,bendahara aset Dinkes, Kasie 

P2M PL di Dinkes SBB sehingga 

menyebabkan kurang fokus terhadap tugas 

dan tanggung jawab sebagai pemegang 

program HIV/AIDS. 

2. Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas 

masih sebatas pencatatan dan pelaporan 

terhadap kegiatan penyuluhan penyakit 

HIV/AIDS karena minimnya infrastruktur 

misalnya alat pemeriksaan HIV/IADS 

sehingga apabila ditemukan pasien dengan 

gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS akan 

segera dirujuk ke RSUD piru atau RS di 

Ambon. 

3. Sumber data yang digunakan masih 

menggunakan sumber data KOMDAT 

4. Pemanfaatan fitur “Excel Importer” untuk 

malaria belum dilakukan pelatihan karena 

masih mengalami beberapa masalah format 

baku dengan DHIS2 

5. Ketersediaan Obat belum terintegrasi 

dengan aplikasi DHIS2 sehngga belum bisa 

ditampilkan dalam dashboard DHIS2. 

Best Pratice: 

1. Pengusulan pergantian pemegang program 

HIV/AIDS yang baru dengan berkoordinasi 

dengan PJOK dan Kepala Dinkes SBB. 

2. Update data HIV/AIDS oleh coreteam 

membantu di daerah agar merumuskan 

kebijakan SIK yang tepat sasaran. 

 

 

 

Catatan: 

1. Tidak ada alokasi budget terkait 

penyediaan paket data internet selama 

review penyajian data menggunakan 

DHIS2, sehingga di PKM dan staf Dinkes 

Kabupaten SBB belum termotivasi untuk 

memanfaatkan aplikasi DHIS2.(Nb: Dinas 

Kesehatan SBB belum terpasang WIFI) 

2. Berdasarkan hasil review pengelola data 

TB di Dinkes Kabupaten meminta agar 

kiranya dashboard DHIS2 mampu untuk 

mnghitung secara otomatis indikator TB 

dan indikator Malaria misalnya CNR dan 

CDR, API agar bisa ditampilkan ke level 

pengambilan kebijakan agar segera 

bertindak. 

Tabel 6. Kelengkapan dashboard DHIS2 

periode Juli 2017 
Kelengkapan Data dalam Dashboard DHIS2 periode Bulan Juli 2017 

Di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat 

No Dashboard 

DHIS2 

Leng

kap 

Tepat Visual

isasi 

Interprest

asi 

Revie

w 

1 HIV/AIDS Tidak Tidak Tidak Tidak tidak 

2 TB Ya tidak Tidak Tidak Ya 

3 Malaria Ya Tidak Tidak tidak Ya 

4 KOMDAT     Ya 

5 Ketersedia

an Obat 

Tidak tidak tidak Tidak tidak 

6 KIA Ya Tidak Ya Tidak Ya 

7 Imunisasi Ya Tidak Ya Tidak Ya 

8 Gizi Ya Tidak Ya Tidak Ya 

Kendala: 

1. Pencatatan dan pelaporan pada program 

HIV/AIDS belum berjalan di puskesmas 

dan Dinkes SBB. Hal ini disebabkan karena 

pemegang program HIV/AIDS merangkap 

jabatan baik sebagai pemegang 

program,bendahara aset Dinkes, Kasie 

P2M PL di Dinkes SBB sehingga 

menyebabkan kurang fokus terhadap tugas 

dan tanggung jawab sebagai pemegang 

program HIV/AIDS. 

2. Sumber data yang digunakan masih 

menggunakan sumber data KOMDAT 

3. Pemanfaatan fitur “Excel Importer” untuk 

malaria belum dilakukan pelatihan karena 

masih mengalami beberapa masalah format 

baku dengan DHIS2 

4. Entri data KOMDAT Kabupaten SBB pada 

bulan Juli-September 2017 dilakukan di 

Dinkes Provinsi Maluku alasannya karena 

gangguan jaringan sehingga untuk 

mengatasi keterlambatan maka data-data 

bulanan KOMDAT dilakukan entri data di 

tingkat Provinsi. 

5. Ketersediaan Obat belum terintegrasi 

dengan aplikasi DHIS2 sehngga belum bisa 

ditampilkan dalam dashboard DHIS2. 
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Best Pratice: 

1. Pengusulan pergantian pemegang program 

HIV/AIDS yang baru dengan berkoordinasi 

dengan PJOK dan Kepala Dinkes SBB. 

2. Koordinasi dengan konsultan Nasional dan 

Konsultan Daerah lain terkait pemanfaatan 

fitur “Excel Importer” untuk penggunaan 

data Essismal . 

Catatan: 

1. Tidak ada alokasi budget terkait 

penyediaan paket data internet selama 

review penyajian data menggunakan 

DHIS2, sehingga di PKM dan staf Dinkes 

Kabupaten SBB belum termotivasi untuk 

memanfaatkan aplikasi DHIS2.(Nb: Dinas 

Kesehatan SBB belum terpasang WIFI). 

2. Berdasarkan hasil review pengelola data 

TB di Dinkes Kabupaten meminta agar 

kiranya dashboard DHIS2 mampu untuk 

mnghitung secara otomatis indikator TB 

dan indikator Malaria misalnya CNR dan 

CDR, API agar bisa ditampilkan ke level 

pengambilan kebijakan agar segera 

bertindak. 

 

Tabel 7. Kelengkapan dashboard DHIS2 

periode Agustus 2017 
Kelengkapan Data dalam Dashboard DHIS2 periode Bulan Agustus 2017 

Di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat 

No Dashboard 

DHIS2 

Leng

kap 

Tepat Visualis

asi 

Interpre

stasi 

Review 

1 HIV/AIDS Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

2 TB Ya Tidak Ya Tidak Tidak 

3 Malaria Ya Tidak Ya Tidak Tidak 

4 KOMDAT Ya Tidak Ya Tidak Tidak 

5 Ketersedia

an Obat 

Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

6 KIA Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

7 Imunisasi Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

8 Gizi Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

Kendala: 

1. Komitmen dari Pemimpin Dinkes SBB 

terkait pengusulan nama pemegang 

program HIV/AIDS yang baru dirasakan 

masih lambat dalam pengambilan 

keputusan sehingga pemegang program 

HIV/AIDS yang lama masih bertugas 

namun tetap merangkap jabatan baik 

sebagai pemegang program,bendahara aset 

Dinkes, Kasie P2M PL di Dinkes SBB 

sehingga menyebabkan kurang fokus 

terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai 

pemegang program HIV/AIDS. 

2. Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas 

masih sebatas pencatatan dan pelaporan 

terhadap kegiatan penyuluhan penyakit 

HIV/AIDS karena minimnya infrastruktur 

misalnya alat pemeriksaan HIV/IADS 

sehingga apabila ditemukan pasien dengan 

gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS akan 

segera dirujuk ke RSUD piru atau RS di 

Ambon. 

3. Sumber data yang digunakan masih 

menggunakan sumber data KOMDAT 

4. Pemanfaatan fitur “Excel Importer” untuk 

malaria belum dilakukan pelatihan karena 

masih mengalami beberapa masalah format 

baku dengan DHIS2 

5. Entri data KOMDAT Kabupaten SBB pada 

bulan Juli-September 2017 dilakukan di 

Dinkes Provinsi Maluku alasannya karena 

gangguan jaringan sehingga untuk 

mengatasi keterlambatan maka data-data 

bulanan KOMDAT dilakukan entri data di 

tingkat Provinsi. 

6. Ketersediaan Obat belum terintegrasi 

dengan aplikasi DHIS2 sehngga belum bisa 

ditampilkan dalam dashboard DHIS2. 

Best Pratice: 

1. Pengusulan pergantian pemegang program 

HIV/AIDS yang baru dengan berkoordinasi 

dengan PJOK dan Kepala Dinkes SBB. 

2. Update data TB, KOMDAT,Malaria, 

HIV/AIDS oleh coreteam membantu di 

daerah agar merumuskan kebijakan SIK 

yang tepat sasaran. 

Catatan: 

1. Tidak ada alokasi budget terkait 

penyediaan paket data internet selama 

review penyajian data menggunakan 

DHIS2, sehingga di PKM dan staf Dinkes 

Kabupaten SBB belum termotivasi untuk 

memanfaatkan aplikasi DHIS2.(Nb: Dinas 

Kesehatan SBB belum terpasang WIFI). 

2. Berdasarkan hasil review pengelola data 

TB di Dinkes Kabupaten meminta agar 

kiranya dashboard DHIS2 mampu untuk 

mnghitung secara otomatis indikator TB 

dan indikator Malaria misalnya CNR dan 

CDR, API agar bisa ditampilkan ke level 

pengambilan kebijakan agar segera 
bertindak. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian studi kasus di 

Kabupaten SBB maka perlu dilakukan 

percepatan pengadaan infrastruktur barang 

(perangkat komputer dan printer) serta jasa 

dari proyek global Fund Health Strengthening 

System (GF HSS) untuk 10 puskesmas dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten SBB. Selain itu, 

pentingnya pembentukan tenaga SIK di 

Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Seram Bagian Barat diiringi dengan kegiatan 
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pelatihan tenaga SIK di Puskemas dan Dinas 

kesehatan terkait penggunaan aplikasi DHIS2. 

Hal ini akan mendukung kegiatan verifikasi 

data antar program di Puskesmas untuk 

mengkroscek data dari tiap-tiap program 

sebelum dikirim ke Pengelola program SP2TP 

sehingga kualitas data dan kelengkapan data 

segera terpenuhi. 

Kegiatan review terhadap dashboard 

DHIS2 rutin perlu dilakukan setiap bulan 

melalui pertemuan bulanan dengan melibatkan 

internal Dinkes SBB dan 10 Puskesmas 

menggunakan dengan memanfaata anggaran 

yang disediakan oleh GF HSS. 
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Abstract  

Introduction: Health data sourced from various facilities. Data collection and recording is done in various 

ways. Development of electronic-based systems doesn’t yet clear and few reference standards. The purpose of 

this research to analyze the development of information in several regions in Indonesia. Methods: A literature 

study used to reinforce this report by comparing the results of several studies that have been conducted. 

Result: With decentralization, the development of regional health information systems be the responsibility of 

local governments. To meet the reporting needs, some regions implement Local Health Information System 

(SIKDA Generik). However, there are weaknesses in application of SIKDA  such as the SIKDA input 

indicators of each region in health system that are inconsistent with the SIKDA Generic, cross-sector 

coordination not yet running, relevancy of the information not accordance with the needs and dissemination of 

data online less than the maximum to build SIK for its own territory. Discussion: SIKDA developed by each 

region is still widely supported such as software that has not met all the needs so it’s still need to be 

developed, lack of supporting facilities, and evaluation that has not maximized both in quality and quantity 

required support, and maximum commitment from various parties. 
 

Keywords: instrument, report, health information system, standardization 

1. PENDAHULUAN  

Sumber data kesehatan berasal dari 

berbagai fasilitas kesehatan dimana 

pencatatannya dilakukan oleh berbagai 

fasilitas pelayanan kesehatan baik layanan 

primer, sekunder dan tersier. Berbagai 

instrumen digunakan untuk proses 

pengumpulan data tersebut, terutama dengan 

pendekatan sistem informasi elektronik. 

Idealnya data yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber tersebut dapat diintegrasikan 

dalam satu data repository tertentu atau bank 

data kesehatan, agar dapat dianalisis sesuai 

kebutuhan. Sayangnya pengembangan sistem 

berbasis elektronik tersebut belum memiliki 

acuan standar yang jelas dan justru 

mengancam terjadinya pulau-pulau informasi 

baru karena terbatasnya kemampuan untuk 

dipertukarkan satu sama lainnya. Salah satu 

kendalanya adalah kurangnya acuan standar 

dalam pengembangan sistem berbasis 

elektronik.  

Perkembangan teknologi saat ini 

sudah sangat pesat, berkembangnya sistem 

informasi kesehatan suatu Negara dipengaruhi 

juga oleh perkembangan tekhnologinya. 

Sistem informasi kesehatan adalah hal yang 

sangat urgent yang dibutuhkan setiap Negara 

dalam upaya peningkatan derajat kesehatan- 

 

nya. Peranan SIK dalam Sistem Kesehatan 

Menurut WHO, Sistem Informasi Kesehatan 

merupakan salah satu dari 6 “building blocks” 

atau komponen utama dalam Sistem 

Kesehatan di suatu negara. 

Sistem informasi merupakan tools 

yang dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya. Dengan 

desentralisasi, pengembangan sistem 

informasi kesehatan daerah merupakan 

tanggung jawab pemerintah daerah. Namun 

belum adanya kebijakan tentang standar 

pelayanan bidang kesehatan (termasuk 

mengenai data dan informasi) mengakibatkan 

persepsi masing-masing pemerintah daerah 

berbeda-beda. Mekanisme pengiriman 

laporan dari daerah juga berbeda-beda 

menurut program kegiatan. Ada laporan yang 

dikirim secara manual (elektronik tidak 

terstandar), dan diolah secara semi manual 

menggunakan spreadsheet. Ada pula beberapa 

laporan yang dikirim secara elektronik 

terstandar menggunakan aplikasi. 

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan 

tersebut, beberapa daerah 

mengimplementasikan Sistem Informasi 

Kesehatan Daerah Generik (SIKDA Generik). 

Namun terdapat beberapa kelemahan dalam 

penerapan SIKDA suatu daerah diantaranya 
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indikator input SIKDA masing- masing 

daerah dalam sistem kesehatan belum sesuai 

dengan SIKDA Generik, koordinasi lintas 

sektor belum berjalan, relevansi informasi 

belum sesuai kebutuhan dan diseminasi data 

secara online belum maksimal sehingga 

daerah mengembangkan standar SIK bagi 

daerahnya sendiri. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisa penerapan standar 

pelaporan dalam pengembangan sistem 

informasi kesehatan di beberapa daerah di 

Indonesia. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan studi literatur pendukung. 

Sebanyak 7 artikel dari jurnal nasional 

ditinjau secara sistematis untuk mengetahui 

bagaimana penerapan standar yang sudah ada 

di Indonesia yaitu SIKDA Generik dan 

pengembangan sistem informasi kesehatan  

pada beberapa daerah di Indonesia. Dengan 

meninjau kembali hasil jurnal, diharapkan 

dapat memberikan gambaran umum mengenai 

masalah  minimnya standar yang ada 

sehingga banyak pengembangan aplikasi yang 

justru mengancam  terjadinya pulau-pulau 

informasi baru karena terbatasnya 

kemampuan untuk dipertukarkan satu sama 

lainnya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kementerian Kesehatan melalui Pusat 

Data dan Informasi meluncurkan aplikasi 

"SIKDA GENERIK" pada awal tahun 2012 

yang dirancang dan dibuat untuk 

memudahkan petugas saat melakukan 

pelaporan ke berbagai program di lingkungan 

Kementerian Kesehatan, meliputi puskesmas 

dan rumah sakit baik pemerintah maupun 

swasta. Aplikasi “SIKDA Generik” 

merupakan penerapan standarisasi Sistem 

Informasi Kesehatan , sehingga diharapkan 

dapat tersedia data dan informasi kesehatan 

yang cepat, tepat dan akurat dengan 

mendayagunakan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pengambilan 

keputusan/kebijakan dalam bidang kesehatan. 

Namun pada impelmentasinya, terdapat 

beberapa kelemahan dalam penerapan SIKDA 

suatu daerah sehingga daerah 

mengembangkan standar SIK bagi daerahnya 

sendiri.  

Formulir isian pada aplikasi SIKDA 

generik sangat kompleks dan merepotkan 

pengguna aplikasi di UPT Puskesmas karena 

petugas harus mengisi beberapa tabel yang 

berbeda dan cukup rumit dan memerlukan 

ketelitian dalam pengisiannya. Kompleksnya 

formulir prosedur isian pada aplikasi sikda 

generik disebabkan banyaknya menu dalam 

aplikasi yang membuat pengguna merasa 

kesulitan. Pengelola juga harus meminta atau 

membagikan formulir isian ke seluruh 

pemegang program untuk diisi kemudian baru 

dimasukkan ke dalam aplikasi SIKDA. 

Formulir isian pada aplikasi SIKDA Generik 

merupakan format isian yang tidak bisa 

dirubah atau ditambah sesuai kebutuhan 

pelaporan di puskesmas Hal ini membuat 

masing – masing puskesmas atau daerah 

mengembangkan SIK sendiri. Menurut 

Isnawati berdasarkan penelitiannya terkait 

implementasi SIKDA di UPT Puskesmas 

Gambut Kabupaten Banjar, belum ada upaya 

untuk meningkatkan kemampuan atau 

kompetensi petugas sistem informasi 

kesehatan. Ada 1 petugas yang pernah 

melakukan pelatihan namun hanya untuk 

pelatihan implementasi aplikasi saja dan 

kurang maksimal. Yang banyak terjadi adalah 

jika dalam suatu organisasi ketika ada satu 

orang sudah mendapatkan pelatihan, jarang 

sekali orang tersebut menularkan kepada 

rekan rekannya, selain itu biasanya delegasi 

untuk pelatihan hanya orang itu itu saja 

sehingga tidak semua orang dapat menguasai 

aplikasi SIKDA, padahal di dalam Undang-

undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 

20098 tentang Kesehatan pasal 7 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak 

mendapatkan informasi dan edukasi tentang 

kesehatan yang seimbang dan bertanggung 

jawab.  

Berdasarkan penelitian Sri Wahyuni, 

DKK dan Puskesmas di kota Surakarta 

memilih untuk tidak mengadopsi  aplikasi 

SIKDA Generik. Kesulitan pengelola SIK 

ditingkat DKK dalam persiapan menuju 

SIKDA Generik pada konversi dan migrasi 

data yang memerlukan kerja keras dan waktu 

lama. Jadi sampai sekarang DKK dan 

puskesmas di kota Surakarta masih 

menggunakan aplikasi SIK dan SIMPUS 

yang dirancang oleh vendor (Matcomindo 

Solusi Integra), walaupun kedua aplikasi 

tersebut juga terdapat kendala. Kendala 
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aplikasi SIMPUS dan SIK terletak pada isian 

yang terlalu banyak, kode penyakit dan obat 

kurang spesifik, serta terdapat duplikasi isian. 

Selain itu di bidang P2PL menggunakan 

aplikasi EWARS yang merupakan aplikasi 

dari Kemenkes berfungsi untuk update data 

penyakit-penyakit berpotensi wabah. Jika ada 

dukungan dan pusdatin bisa mefasilitasi 

kesulitan tersebut, migrasi dapat dilakukan 

karena proses migrasi rumit dan buth fokus. 

Kota Surakarta lebih memilih 

mengembangkan SIKDA Kota Surakarta 

yang sudah ada dan tidak mengadopsi SIKDA 

Generik karena berbagai pertimbangan, antara 

lain Pusdatin Kemenkes belum siap dengan 

SIKDA Generik terbukti sampai sekarang 

aplikasi yang tersedia baru sebatas SIMPUS 

SIKDA Generik. Kelebihan SIKDA Generik 

karena dikonsep untuk terintegrasi mulai dari 

puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan 

kota/kabupaten, dinas kesehatan provinsi dan 

dinas kesehatan pusat. Akan tetapi, sisi 

lainnya adalah SIKDA Generik merupakan 

aplikasi berstandar nasional dengan dataset 

minimal sehingga belum mampu memenuhi 

kebutuhan daerah, khususnya Kota Surakarta. 

Jadi Kota Surakarta lebih memilih 

mengembangkan SIMPUS dan SIK Kota 

Surakarta yang dinilai lebih kompatibel 

dengan kebutuhan Kota Surakarta. 

Di DI Yogyakarta, kabupaten/kota 

dibebaskan menggunakan sistem informasi 

yang dibutuhkan di kabupaten/kota masing-

masing. Berdasarkan evaluasi pada tahun 

2012, Simpus di DI Yogyakarta 

dikembangkan oleh vendor yang berbeda-

beda dengan produk aplikasi yang juga 

berbeda. 37% Puskesmas menggunakan 

aplikasi SISFOMAS (ada 45 Puskesmas), 

34% Puskesmas menggunakan aplikasi IHIS 

(ada 41 Puskesmas), 12% Puskesmas 

menggunakan aplikasi MedCis (ada 15 

Puskesmas), 11% Puskesmas menggunakan 

aplikasi e-Health (ada 13 Puskesmas), 4% 

Puskesmas menggunakan aplikasi Simpus 

”Jojok” (ada 5 Puskesmas), serta 2% 

menggunakan aplikasi Simpus lainnya (ada 2 

Puskesmas). 

Pada tahun 2015 DI Yogyakarta 

menerbitkan Pedoman Pelaporan Puskesmas 

yang di dalamnya berisi konten laporan apa 

saja yang harus dikirim dari Puskesmas ke 

kabupaten. Di dalam pedoman tersebut sudah 

dimasukkan konten data prioritas (komunikasi 

data) yang harus kirimkan oleh Puskesmas ke 

kabupaten/kota. Bagaimanapun, SIKDA 

adalah bagian dari Sistem Informasi 

Kesehatan Nasional (SIKNAS) sehingga 

dalam pelaporan juga harus memenuhi 

kebutuhan SIKNAS sebagai super sistem. 

Tahun 2016 DI Yogyakarta sedang menyusun 

standar Pedoman Pelaporan Kesehatan 

Lingkungan. Pedoman ini berisi daftar 

laporan apa saja yang harus disampaikan oleh 

Puskesmas ke kabupaten/kota. 

Lain halnya dengan Kabupaten 

Subang. Sejak dari generasi sebelumnya 

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang memiliki 

keinginan mengembangkan sistem informasi 

kesehatan, hal ini ditandai pernah menerapkan 

SP2TP, software profil kesehatan, 

pengembangan jaringan lokal kabel dan 

jaringan lokal WiFi point to point namun 

dalam perjalanannya dengan berbagai 

hambatan dirasa kurang efektif bahkan tidak 

berjalan. Dengan segala keterbatasan dan 

hambatan akhirnya muncul terobosan untuk 

mengembangkan atau menerapkan satu sistem 

dan terpadu. Lahirlah gagasan pada sistem 

online. Dengan sistem online dan terpadu 

berharap akan lebih terfokus pada satu server, 

satu jaringan dan satu software/ database 

selain SDM dibandingkan dengan 

mempersiapkan dan memelihara sistem 

offline. Sistem online yang diterapkan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang diberi 

nama Sistem Informasi Kesehatan Daerah 

Terpadu (Sikda Terpadu). Sikda Terpadu 

mulai dikembangkan di Kabupaten Subang 

sejak akhir 2014. 

Sikda Terpadu dirancang untuk 

memudahkan Puskesmas melakukan input 

data, analisis data, penemuan kasus, 

pengiriman laporan ke berbagai pemegang 

program di lingkungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten. Dengan Sikda Terpadu 

diharapkan aliran data dari level bidan di 

desa, Puskesmas sampai ke tingkat Dinas 

Kesehatan Kabupaten Subang menjadi satu 

pintu. Sehingga perkembangan data kesehatan 

bisa realtime, laporan tepat waktu, Profil 

Kesehatan bisa selesai tepat waktu, efektif, 

efisien dan bermanfaat untuk penyusunan 

perencanaan pembangunan kesehatan. Dalam 

sistem pelaporan ada otoritas input data dan 

bisa sharing atau menggunakan data program 

lain sesuai kebutuhan. Puskesmas melakukan 

input, sementara Dinas Kesehatan Kabupaten 
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melakukan verifikasi, konfirmasi dan analisis 

data untuk menjadi informasi. 

Sehingga dengan Sikda Terpadu 

diharapkan dapat menghubungkan semua 

Puskesmas dan jaringannya serta Dinas 

Kesehatan Kabupaten selain rumah sakit 

secara online melalui jaringan internet. Sikda 

Terpadu juga diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

dalam pengelolaan data, informasi, pelayanan 

kesehatan dan laporan program kesehatan 

yang dapat diolah secara komputerisasi, 

realtime, dan up to date. 

Namun kondisi yang ada saat ini adalah 

banyak kekurangan diantaranya belum adanya 

blueprint terkait pengembangan SIK, kurang 

maksimalnya kebijakan dan komitmen dari 

berbagai pihak, software belum memenuhi 

semua kebutuhan sehingga masih perlu 

dikembangakan, kurangnya dukungan sarana , 

serta monitoring dan evaluasi yang belum 

maksimal baik secara kualitas dan kuantitas. 

4. KESIMPULAN 

Aplikasi “SIKDA Generik” merupakan 

penerapan standarisasi Sistem Informasi 

Kesehatan , sehingga diharapkan dapat 

tersedia data dan informasi kesehatan yang 

cepat, tepat dan akurat dengan 

mendayagunakan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pengambilan 

keputusan/kebijakan dalam bidang kesehatan. 

Namun pada implementasinya, terdapat 

beberapa kelemahan dalam penerapan SIKDA 

suatu daerah sehingga daerah 

mengembangkan standar SIK bagi daerahnya 

sendiri. 

SIKDA yang dikembangkan oleh masing 

– masing daerah nyatanya juga masih banyak 

mengalami kendala kan terdapat kelemahan 

 

 

 

 

 

 

 

diantaranya belum adanya blueprint terkait 

pengembangan SIK, kurang maksimalnya 

kebijakan dan komitmen dari berbagai pihak, 

software belum memenuhi semua kebutuhan 

sehingga masih perlu dikembangkan, 

kurangnya dukungan sarana , serta monitoring 

dan evaluasi yang belum maksimal baik 

secara kualitas dan kuantitas. 
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Abstract 

Based on initial study in Andalas University, 85 % of engineering faculty’s students and 75% of law faculty’s 

students are smokers. So that, it requires innovative effort to control the number of students who smoke. The 

goal of this research is to develop Android Base Mobile Phone application to support students to quit smoking 

in Andalas University. This research is an action research by using qualitative method. The research is 

conducted in Andalas University. The collecting data method is by using Focus Group Discussion (FGD) on 

two groups of students from Engineering Faculty and Faculty of Law. Based on the result of research, android 

base application is made to support people to quit smoking entitled ‘Quit Smoking’. This application is based on 

informan’s need analysis who prefer android application that does not only contain entertaintment but also the 

informative one. Most of informan prefer standard application’s view, simple, lightweight and the presence of 

everyday’s pops up to warn to quit smoking. After being used for 30 days, there is an evaluation with result half 

of informan give positive responses about content and performance of application but the view is still less 

attractive and have not influence informan to quit smoking. 

 

Keywords: android application, quit smoking technology

1.  PENDAHULUAN  

Kebiasaan merokok merupakan penyebab 

terhadap kurang lebih 25 jenis penyakit yang 

menyerang berbagai organ tubuh 

manusia.(Nururrahmah, 2014) Berdasarkan 

laporan World Health Organization (WHO) 

tahun 2011, lebih dari setengah pemakai rokok 

meninggal diakibatkan oleh penyakit yang 

berhubungan dengan rokok itu sendiri. 

Sedangkan asap rokok secara tidak langsung 

telah membunuh sekitar 600.000 orang yang 

tidak merokok (perokok pasif).(World Health 

Organization, 2011) 

Perilaku merokok penduduk Indonesia 

usia 15 tahun keatas cenderung meningkat dari 

34,2% tahun 2007 menjadi 36,3% tahun 2013. 

Sebanyak 64,9% laki-laki dan 2,1% 

perempuan masih menghisap rokok pada tahun 

2013. Hasil penelitian Global Adults Tobacco 

Survey (GATS) pada penduduk kelompok 

umur ≥15 tahun, proporsi perokok laki-laki 

67,0% dan pada Riskesdas 2013 sebesar 

64,9%.(Pusdatin Kemenkes  RI, 2015, World 

Health Organization, 2015) 
Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya 

mengalami peningkatan jumlah perokok usia 

diatas 10 tahun. Pada tahun 2007 perokok 

setiap hari berjumlah 25,7%, kemudian di 

tahun 2013 meningkat menjadi 26,4%. 

Sebanyak 27,2% perokok berada pada kategori 

usia muda, yakni 20-24 tahun. Mahasiswa 

termasuk dalam kategori usia tertinggi angka 

perokok tersebut. (KEMENKES RI, 

Kemenkes RI, Syamsu Y, 2012) 

Universitas Andalas (Unand) merupakan 

perguruan tinggi yang telah menerapkan 

kebijakan larangan merokok bagi seluruh 

civitas akademika termasuk mahasiswa 

melalui Peraturan Rektor nomor 

53.A/XIII/A/Unand-2011 yang menyatakan 

bahwa mahasiswa dilarang merokok di dalam 

kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama, 

dan bus kampus, (di lingkungan 

kampus).(Rektor Universitas Andalas, 2011) 

Berdasarkan hasil pengamatan, larangan  ini 

telah dilakukan melalui baliho, banner, dan 

spanduk yang tersebar di lingkungan kampus.  

Upaya yang dilakukan Unand dalam 

mengendalikan perokok ternyata belum 

disertai dengan rendahnya jumlah perokok di 

kalangan mahasiswa. Berdasarkan studi awal, 

terdapat empat fakultas dengan jumlah 

mahasiswa laki-laki tertinggi (angkatan 2013-

2016). Fakultas tersebut yakni, Fakultas 

Teknik (1.576 orang), Fakultas Ekonomi 

(1216 orang), Fakultas Peternakan (785 

orang), dan Fakultas Hukum (722 orang). 

PAPER 6 
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Berdasarkan survei awal, didapatkan hasil 

85% perokok di Fakultas Teknik, 75% 

perokok di Fakultas Hukum, 60% perokok di 

Fakultas Peternakan dan 55% perokok di 

Fakultas Ekonomi. Sehingga dibutuhkan 

upaya inovatif dalam menekan jumlah perokok 

mahasiswa di Unand. 

Perkembangan teknologi dewasa ini telah 

memberi manfaat khususnya dalam membantu 

merubah perilaku kesehatan. Fitur telepon 

seluler seperti SMS maupun berbagai aplikasi 

pada smartphone terbukti mendukung 

penggunanya dalam berhenti merokok, 

terutama anak muda. Penelitian Ridha (2012) 

di Universitas Muhamadiyah Pontianak 

menyimpulkan bahwa mahasiswa yang 

mendapatkan dukungan SMS melalui telepon 

seluler memiliki keseimbangan keputusan dan 

intensi yang lebih baik untuk berhenti 

merokok dibandingkan dengan mahasiswa 

yang tidak mendapatkan dukungan.(Ridha A, 

2012) Whittaker, dkk (2008) mengembangkan 

program multimedia dukungan berhenti 

merokok pada telepon seluler. Hasilnya 60% 

peserta yang merupakan anak muda di 

Selandia Baru berhenti merokok selama enam 

bulan program berjalan.(Whittaker R and et 

all, 2008) Penelitian Buller, dkk (2013) 

menyatakan bahwa Fitur pada telepon seluler 

dapat menjanjikan platform pengiriman untuk 

layanan berhenti merokok.(Buller DB, 2014) 

Hasil survei APJII pada akhir 2016 

mencatat, jumlah pengguna internet di 

Indonesia mencapai 132,7 juta pengguna. 

Sebanyak 10,3 juta adalah mahasiswa dengan 

penetrasi mencapai 89,7%. Perangkat yang 

sering digunakan dalam mengakses internet 

adalah telepon seluler, yakni sebesar 47,6%. 

Banyaknya pengguna telepon seluler pada 

mahasiswa sangat mungkin untuk melakukan 

upaya inovatif dalam menekan jumlah 

perokok. Tujuan penelitian ini adalah 

mengembangkan aplikasi telepon seluler 

berbasis android untuk mendukung mahasiswa 

berhenti merokok di Universitas 

Andalas.(Polling Indonesia dan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016) 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Rokok dan Perilaku Merokok 

Rokok mengandung zat yaitu 50% 

diantaranya telah diklasifikasikan sebagai zat 

yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan 

manusia. Ketika rokok dibakar, rokok 

mengeluarkan gas hydrogen sianida. Jika 

pembakaran rokok tidak sempurna dapat 

menghasilkan gas karbon monoksida (CO) 

yang membuat darah sulit untuk mengambil 

oksigen dari paru-paru. Dalam asap sebatang 

rokok yang dihisap oleh perokok, tidak kurang 

dari 4000 zat kimia yang beracun dan 

setidaknya 200 antaranya berbahaya bagi 

kesehatan. Zat kimia yang dikeluarkan ini 

terdiri dari komponen gas (85%) dan 

partikel.(Hartono GF, 2012) 

Laventhal & Cleary (dalam Oskamp, 

1984) menyatakan motif seseorang merokok 

terbagi menjadi dua motif utama, 

yaitu:(Oskamp S, 1984) Faktor psikologis dan 

Faktor biologis. Faktor psikologis pada 

umumnya terdiri dari lima bagian, yaitu: 1) 

Kebiasaan, 2)Reaksi emosi yang positif, 3) 

Reaksi untuk penurunan emosi, 4) Alasan 

sosial, dan 5) Kecanduan atau ketagihan. 

Faktor biologis menekankan pada kandungan 

nikotin yang ada didalam rokok yang dapat 

mempengaruhi ketergantungan seseorang pada 

rokok secara biologis.  

Promosi kesehatan adalah salah satu cara 

untuk mengubah perilaku merokok. Hasil 

penelitian Fitrianingrum, dkk tahun 2012, 

Promosi kesehatan berpengaruh terhadap sikap 

remaja tentang merokok di SMP 

Muhamadiyah 1 Minggir, Yogyakarta. 

Penelitian Ikhsan, dkk tahun 2012, ada 

pengaruh signifikan antara pendidikan 

kesehatan bahaya merokok dengan perilaku 

mengurangi konsumsi rokok pada remaja di 

Dukuh Kluweng, Kabupaten Pemalang. 

 

Android dan Pemanfaatannya dalam 

Menekan Jumlah Perokok 

Android menurut Satyaputra dan 

Aritonang dalam Gian Dwi Oktiana (2015) 

adalah sebuah sistem operasi untuk  

smartphone  dan tablet. Sistem operasi dapat 

diilustrasikan sebagai jembatan antara piranti 

(device) dan penggunaannya, sehingga 

pengguna dapat berinteraksi dengan device-

nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang 

tersedia pada device.(Oktiana GD. (2015)) 

Istiyanto dalam Singgih Yuntoto (2015) 

menjelaskan faktor penyebab popularitas 

aplikasi android antara lain : 

a. Faktor kecepatan  

Efisiensi aplikasi dalam  memberikan data 

secara tepat sesuai dengan keinginan 

pengguna. Aplikasi mobile dibuat 

sederhana untuk kabutuhan tertentu dan 
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tidak sekompleks aplikasi untuk PC. 

Sehingga pengguna dapat dengan mudah 

dan cepat mengakses data yang ia 

butuhkan. 

b. Aspek produktivitas  

Beragamnya aplikasi yang dipasarkan 

memudahkan pengguna untuk mengatasi 

problem atau masalah yang hadapi sehari-

hari.  

c. Kreatifitas desain  

Desain yang ditawarkan mempunyai 

kemudahan penggunaan (user friendly). 

Pengembang juga membuat berbagi 

penyesuaian sesuai dengan pengguna. 

Penyesuaian berdasarkan umur, 

pendidikan dan kalangan membuat 

pengguna lebih leluasa dalam menjalankan 

aktifitas mobile.  

d. Fleksibilitas dan keandalan  

Setiap aplikasi yang dipasarkan hanya 

diperuntukan untuk keperluan yang 

spesifik saja. Keterbatasan inilah yang 

sering merepotkan pengguna. Namun 

keterbatasan dari aplikasi dapat ditutupi 

dengan mencari aplikasi lain yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. 

(Yuntoto S., 2015) 

 Berbagai penelitian dan pengembangan 

sudah dilakukan dalam pemanfaatan teknologi 

telepon seluler untuk membantu pengguna 

berhenti merokok. Eko Setyo Raharjo (2016) 

melakukan “Pengembangan Aplikasi Bahaya 

Merokok, Alkohol dan Narkoba Berbasis 

Android Sebagai Media Pembelajaran Mata 

Kuliah Pendidikan Kesehatan Prodi PJKR FIK 

UNY”. Hasil penelitian berupa produk aplikasi  

bahaya merokok, alkohol dan narkoba. Hasil 

penilaian akhir dari ahli materi menyatakan 

bahwa produk “Sangat Layak”, hasil penilaian 

akhir oleh ahli media adalah “Layak” dan 

penilaian mahasiswa berdasarkan uji coba 

kelompok kecil yang telah dilakukan 

menghasilkan nilai “Sangat Layak”. Produk 

yang dikembangkan layak untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran.(Raharjo ES. 

(2016)) 

Buller David B, dkk (2014) dalam 

“Randomized Trial of a Smartphone Mobile 

Application Compared to Text Messaging to 

Support Smoking Cessation” dengan hasil 

aplikasi dukungan berhenti merokok layak 

dikembangkan untuk membantu pengguna 

berhenti merokok dalam periode jangka 

panjang. (Buller DB, 2014) 

Abdul Ridha, dkk (2012) mengukur 

“Motivasi Melalui Layanan Pesan Singkat 

Telepon Seluler pada Perilaku Merokok: Studi 

di Universitas Muhammadiyah Pontianak”. 

Peneliti membagi peserta menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok perlakuan dan 

kontrol. Kelompok perlakuan diberikan pesan 

motivasi melalui layanan pesan singkat selama 

33 hari. Hasilnya mahasiswa yang 

mendapatkan dukungan SMS melalui telepon 

seluler memiliki keseimbangan keputusan dan 

intensi berhenti merokok yang lebih baik 

dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak 

mendapat dukungan. (Ridha A, 2012) 

Robyn Whittaker, dkk (2008) dalam “A 

Multimedia Mobile Phone – Based Youth 

Smoking Cessation Intervention: Findings 

From Content Development and Piloting 

Studi” mengembangkan inovasi berupa 

program multimedia pada telepon seluler 

untuk mendukung pengguna berhenti merokok 

khususnya anak muda. Hasilnya sebanyak 

sembilan peserta (60%) berhenti merokok 

selama program berlangsung setelah enam 

bulan berjalan. Dapat disimpulkan program 

layak untuk dikembangkan dan konten 

pengembangan dapat diterima oleh populasi 

target.(Whittaker R and et all, 2008) 

 

Pengembangan Teknologi dengan Metode 

Prototype 

Langkah-langkah pengembangan 

teknologi dengan metode prototype sebagai 

berikut: (Nugroho, 2008) 

a. Identifikasi kebutuhan organisasi 

Tahap ini merupakan tahap perencanaan 

dan analisis. Tahap perencanaan terdiri 

dari langkah-langkah mengevaluasi 

masalah, menetapkan masalah, 

menentukan tujuan sistem, 

mengidentifikasi keterbatasan sistem, dan 

mengadakan studi kelayakan. Tahap 

analisis terdiri dari proses penyusunan 

input dan output. 

b. Pengembangan prototype 

Alat pengembangan dapat memakai 

perangkat lunak yang cocok untuk 

pengembangan cepat. 

c. Uji prototype dan evaluasi 

Langkah ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah prototype dapat diterima. Apabila 

tidak maka prototype harus 

disempurnakan lagi untuk nantinya diuji 

kembali. Sebaliknya apabila sudah dapat 

diterima maka prototype dapat digunakan. 
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d. Penggunaan prototype 

Pada fase ini prototype digunakan 

sehingga statusnya sudah bukan prototype 

lagi, melainkan sistem yang operasional 

 

Action Research 

Fraenkel dan Wallen (1999) 

mendefinisikan action research sebagai suatu 

penelitian yang menghubungkan satu atau 

lebih individu atau kelompok dengan tujuan 

untuk memecahkan masalah-masalah praktis 

setempat dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: (Madya S, 2006) 

a. Identifikasi masalah penelitian 

b. Mengumpulkan informasi yang diperlukan 

c. Analisis dan interpretasi informasi 

d. Mengembangkan rencana aksi 

Action Research mempunyai lima tahapan 

yang merupakan siklus, yaitu: 

a. Melakukan diagnosa (dignosing) 

Melakukan identifikasi masalah-masalah 

pokok yang mendasari organisasi untuk 

mau berubah 

b. Membuat rencana tindakan (action 

planning) 

Peneliti dan praktisi bersama-sama 

menyusun rencana tindakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah pokok 

c. Melakukan tindakan (action taking) 

Peneliti dan partisipan bersama-sama 

mengimplementasikan rencana tindakan 

d. Melakukan evaluasi (evaluating) 

Peneliti dan partisipan bersama-sama 

melakukan evaluasi terhadap hasil 

implementasi tindakan yang telah 

dilaksanakan 

e. Pembelajaran (learning) 

Merupakan akhir dari melakukan tindakan 

secara resmi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan suatu action 

research dengan menggunakan metode 

kualitatif untuk mengeksplorasi kolaborasi 

tahap per tahap dalam pengembangan aplikasi 

pendukung berhenti merokok berbasis android 

untuk mahasiswa di Universitas Andalas tahun 

2017.  

Penelitian ini dilakukan pada bulan April – 

Oktober 2017 pada satu fakultas eksakta dan 

satu fakultas non eksakta di Universitas 

Andalas dengan dengan jumlah perokok laki-

laki terbanyak berdasarkan survei awal, yaitu 

Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum. 

Pemilihan informan berdasarkan purposive 

sampling. 

Tahapan penelitian sebagai berikut: 

a. Focus Group Disscussion (FGD) dan 

Indepth interview untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dasar aplikasi yang akan 

dikembangkan. Informan Focus Group 

Discussion (FGD) terdiri dari 10 orang 

mahasiswa laki-laki Fakultas Teknik yang 

merokok dan 9 orang mahasiswa laki-laki 

Fakultas Hukum yang merokok. Indepth 

Interview dilakukan pada satu orang 

Dosen Mata Kuliah Promosi Kesehatan 

Universitas Andalas 

b. Desain, dilaksanakan dengan cara 

kolaborasi antara peneliti dan programer 

berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan 

pada tahap pertama. 

c. Implementasi, pada tahap ini dilakukan 

ujicoba penggunakaan aplikasi android 

pada seluruh peserta FGD di tahap 

pertama. 

d. Evaluasi dan perbaikan aplikasi yang 

dikembangkan ditinjau dari segi 

pemanfaatan termasuk motivasi dan niat 

untuk berhenti merokok, dilaksanakan 

melalui FGD dengan informan yang sama 

dengan tahap pertama dan tahap ketiga. 

Data yang dikumpulkan selama proses 

penelitian digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi pendukung berhenti merokok berbasis 

android di Universitas Andalas. Analisis isi 

dilakukan untuk menggali kebutuhan 

pengguna serta melihat fenomena yang terjadi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum 

Wawancara mendalam dilakukan pada 

satu orang dosen promosi kesehatan 

Universitas Andalas dengan karakteristik 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Karakteristik Informan Wawancara 

Mendalam 

Kode 

Informan 

Jenis 

Kelamin 

Jabatan Pendidikan 

Inf-1 Perempuan Dosen 

Promosi 

Kesehatan  

S2 Ilmu 

Komunikasi 

 

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan 

pada 9 orang mahasiswa Fakultas Hukum dan 

10 orang mahasiswa Fakultas Teknik 



 

  
 
 34 FORUM INFORMATIKA KESEHATAN INDONESIA 2017 

 

Universitas Andalas dengan karakteristik 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Karakteristik Informan FGD 

Fakultas Hukum 

Kode 

Informan  
Pekerjaan Umur 

R-1 Mahasiswa  22 tahun 

R-2 Mahasiswa  20 tahun 

R-3 Mahasiswa  23 tahun 

R-4 Mahasiswa  22 tahun 

R-5 Mahasiswa  20 tahun 

R-6 Mahasiswa  20 tahun 

R-7 Mahasiswa  20 tahun 

R-8 Mahasiswa  21 tahun 

R-9 Mahasiswa  22 tahun 

          

Tabel 3.Karakteristik Informan FGD Fakultas 

Teknik 
Kode 

Informan  
Pekerjaan Umur 

R-10 Mahasiswa  22 tahun 

R-11 Mahasiswa  20 tahun 

R-12 Mahasiswa  21 tahun 

R-13 Mahasiswa  22 tahun 

R-14 Mahasiswa  22 tahun 

R-15 Mahasiswa  22 tahun 

R-16 Mahasiswa  22 tahun 

R-17 Mahasiswa  23 tahun 

R-18 Mahasiswa  23 tahun 

R-19 Mahasiswa  23 tahun 

         

b. Identifikasi Kebutuhan 

Sebagian besar informan menyatakan 

lebih menyukai aplikasi yang bersifat 

entertain. Lima informan lebih menyukai 

aplikasi yang bersifat informatif dan dua 

informan lebih menyukai perpaduan informatif 

dan entertain. Hal ini seperti yang 

diungkapkan informan berikut ini : 
“…kalau ada hiburannya orang akan liat dan 

ujung-ujungnya akan baca teks juga.” (Inf-1) 

“Yang entertain ajalah kak, yang ada 

gambarnya” (Inf-5) 

“Sama juga kak, tapi tampilkan akibat real 

akibat merokok ni kak” (Inf-7) 

 “Entertain lah kak lebih menarik karna 

informasi sudah banyak tapi gak ngaruh” (Inf-12) 

“Informatif karna tidak suka hiburan/ 

entertain” (Inf-13) 

“Informatif  karna ngeri sama gambar akibat 

rokok” (Inf-19) 

 

Sebagian besar informan setuju aplikasi 

ini memerlukan konten penghitungan biaya 

pengeluaran akibat rokok. Seluruh informan 

menyatakan perlunya konten dampak 

kesehatan akibat merokok dalam aplikasi, 

namun dibuat lebih menarik. Sebagian besar 

informan juga menyatakan perlunya konten 

dampak positif bagi tubuh setelah berhenti 

merokok dalam aplikasi. Hal ini seperti yang 

diungkapkan informan FGD berikut ini: 
 “Bagusnya iya. Keliatan penyesalan uang 

keluar” (Inf-9) 

“Setuju karna tau rugi nya” (Inf-10) 

“Setuju biar tau pengeluarannya mana tau 

bisa beli mobil” (Inf-11) 

 “Perlu biar bisa pikir 2 kali untuk beli rokok” 

(Inf-14) 

 “Perlu, perlu. Tapi rata-rata orang perokok 

udah tau.” (Inf-1) 

“Perlu, untuk motivasi berhenti merokok” 

(Inf-2) 

 “Perlu, bikin secara jelas biar lebih menarik” 

(Inf-10) 

 “Perlu karna sebagai pembanding” (Inf-17) 

 

Sebagian besar informan setuju untuk 

mencantumkan keuntungan ekonomi setelah 

berhenti merokok dalam aplikasi. Seluruh 

informan juga setuju kolom konseling 

dimasukan sebagai konten aplikasi. Namun 

jawaban aplikasi harus bersumber dari ahli 

seperti dokter spesialis. Sebagian besar 

informan setuju tips dan trick dicantumkan 

dalam aplikasi serta setuju konten berita 

perilaku merokok dicantumkan dalam aplikasi. 

Hal ini sejalan dengan pendapat informan 

indepth interview yang menyatakan bahwa 

didalam aplikasi harus terdapat menu kerugian 

ekonomi, perbandingan dampak negatif  orang 

yang merokok, berhenti merokok dan tidak 

merokok sama sekali, berita yang sifatnya 

shock therapy, tips dan trik, dan kolom  

konsultasi. Seperti yang diungkapkan dibawah 

ini: 
“Perlu biar tau apa aja sih kerugian ekonomi? 

Jadi harus disebutkan semua kerugian akibat 

merokok baik itu kerugian ekonomi, psikologis, 

fisik, sosial, dan dampak kesehatan… Konten 

berita, beritanya harus yang shock terapi untuk 

memberikan kesadaran kepada orang yang 

merokok, tidak merokok, dan yang sudah berhenti. 

Harus ada trip dan trick promotif, preventif dan 

rehabilitatif…” 

 

Sebagian besar informan setuju tampilan 

aplikasinya standar. Seluruh informan 

menginginkan aplikasi yang simpel, ringan 

serta tidak menggunakan banyak memori. Hal 

ini sesuai dengan ungkapan informan berikut: 
“Simpel dan ringan” (Inf-9) 

“Ringan aja biar menarik” (Inf-10) 

“Low memori aja kak, entertain” (Inf-11) 
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 “Kalau bisa simpel ngapain harus yang ribet, 

padat informasi karna saya lebih suka membaca” 

(Inf-13) 

“Simpel aja, padat informasi” (Inf-14) 

 “Ringan, padat informasi, dan entertain”(Inf-

16) 

 

Pembuatan dan Uji Coba Aplikasi 

Dukungan Berhenti Merokok Berbasis 

Android 

Aplikasi dukungan berhenti merokok 

berbasis android dibuat berdasarkan analisis 

kebutuhan, dinamakan: “Quit Smoking” 

dengan tampilan awal pada gambar berikut ini: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi “Quit 

Smoking” 

 

Aplikasi “Quit Smoking” menyediakan 

artikel berita mengenai rokok, perilaku rokok, 

dan bahaya rokok. Aplikasi ini juga 

menampilkan kondisi kesehatan pengguna 

apabila berhenti merokok dari hari ke hari 

serta dampak ekonomi berupa jumlah uang 

yang tersimpan. Hal ini ditampilkan pada 

gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan Content Aplikasi “Quit 

Smoking” 

 

Uji coba penggunaan aplikasi “Quit 

Smoking dilakukan selama 30 hari kepada 

seluruh peserta FGD yang berjumlah 19 orang. 

Dilakukan pada tanggal 1-30 September 2017 

dengan meminta responden untuk 

mendownload aplikasi yang sudah dibuat.  

Evaluasi penggunaan dilakukan setelah 30 

hari penggunaan aplikasi melalui Focus Group 

Discussion (FGD) pada 19 informan yang 

telah melakukan FGD pada tahap identifikasi 

kebutuhan. Evaluasi dinilai dari segi 

kecepatan, kemudahan penggunaan, dan 

motivasi untuk berhenti merokok. 

Seluruh informan menyatakan aplikasi ini 

tidak berat saat digunakan dan sebagian besar 

informan menyatakan aplikasi mudah 

digunakan, namun ada 2 informan yang 

bingung saat pertama kali menggunakan 

aplikasi sehingga informan menyarankan 

untuk menambah menu “help”.  

Sebagian besar informan menyatakan 

konten aplikasi sesuai dengan kebutuhan. 

Namun, 2 informan menyatakan konten belum 

sesuai dengan kebutuhan dan menyatakan 

bahasa dalam konten aplikasi masih terlalu 

ilmiah sehingga informan tidak mengerti. 
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 Sebagian besar informan menyatakan 

belum termotivasi untuk berhenti merokok dan 

seluruh informan menyatakan belum bisa 

berhenti merokok. Hal ini sesuai ungkapan 

informan saat dilakukan FGD sebagai berikut: 

Dari hasil evaluasi, aplikasi tidak berat dan 

mudah digunakan. Namun masih terdapat 

beberapa informan yang belum mengerti cara 

menggunakan aplikasi.  Selain itu beberapa 

informan juga menyatakan tidak tertarik 

memuka aplikasi karena desain dan fitur  

kurang menarik. 

Penelitian ini sejalan dengan Firdaus, O.M 

(2013) yang menyatakan bahwa hal yang 

paling penting dari aktivitas bisnis pengusaha 

muda ditunjang oleh smartphone yang 

memiliki desain yang sangat user friendly 

sehingga memudahkan para 

penggunanya.(Firdaus OM, 2013)  

Davis (1989) menjelaskan bahwa pada 

konsep Technology Acceptance Model (TAM) 

terdapat dua variabel perilaku utama dalam 

mengadopsi sistem informasi, yaitu persepsi 

pengguna terhadap manfaat (perceived 

usefulness) dan persepsi pengguna terhadap 

penggunaan (perceived ease of use). Perceived 

usefulness diartikan sebagai tingkat di mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan 

system tertentu dapat meningkatkan 

kinerjanya, dan perceived ease of use diartikan 

sebagai tingkat dimana seseorang percaya 

bahwa menggunakan sistem tidak diperlukan 

usaha apapun. Perceived ease of use juga 

berpengaruh pada perceived usefulness yang 

dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa 

sistem tersebut mudah digunakan maka sistem 

tersebut berguna bagi mereka. Istiyanto dalam 

Singgih Yuntoto (2015) juga menjelaskan 

bahwa salah satu faktor penyebab popularitas 

aplikasi android antara lain kreatifitas 

desain.(Yuntoto S., 2015) 

Kemudahan terhadap penggunaan 

aplikasi dan kreatifitas desain sangat 

mempengaruhi kemanfaatan aplikasi tersebut 

bagi pengguna. Namun, dalam penelitian ini 

masih terdapat pengguna yang belum mengerti 

cara pemakaian aplikasi serta fitur dan desain 

yang kurang menarik bagi mereka, sehingga 

pengguna menjadi malas membuka aplikasi.  

Sebagian besar informan penelitian 

menyatakan konten aplikasi sudah sesuai 

dengan kebutuhan, namun informan tidak 

mengerti bahasa dalam aplikasi karena terlalu 

ilmiah. Secara umum aplikasi ini belum bisa 

meningkatkan motivasi informan untuk 

berhenti merokok. Sehingga seluruh informan 

belum bisa berhenti merokok. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan 

Nasser F BinDhim, etc (2014) yang 

menyatakan bahwa aplikasi berhenti merokok 

bisa meningkatkan motivasi responden untuk 

berhenti merokok.(Nasser F BinDhim)  

Menurut Aditama (Faturrahman 2006), 

faktor terpenting untuk berhenti merokok 

adalah kemauan yang kuat dari dalam diri 

perokok sendiri untuk berhenti merokok. 

Apabila sudah ada motivasi dan kemauan 

untuk berhenti merokok, maka akan banyak 

metode yang bisa dipakai untuk mewujudkan 

hal tersebut.(Fathurrahman) 

Seluruh mahasiswa informan penelitian 

menyatakan belum bisa berhenti merokok 

meski telah menggunakan aplikasi selama 1 

bulan. Hal ini disebabkan karena aplikasi 

kurang menarik dan jarang dibuka. Selain itu 

hal yang paling penting adalah karena 

kemauan kuat dari dalam diri informan untuk 

berhenti merokok belum ada, meskipun dari 

segi konten aplikasi sudah dinilai cukup baik. 

 

5. KESIMPULAN 

Aplikasi “Quit Smoking” dibuat 

berdasarkan data FGD mahasiswa perokok 

tentang analisis kebutuhan terhadap konten 

aplikasi. Aplikasi diujicobakan selama 1 bulan 

pada mahasiswa. Seluruh mahasiswa informan 

penelitian menyatakan belum bisa berhenti 

merokok meski telah menggunakan aplikasi 

selama 1 bulan. Hal ini disebabkan karena 

user belum memiliki niat yang kuat untuk 

berhenti merokok serta desain aplikasi kurang 

menarik sehingga jarang dibuka. 
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Abstract 

 The World Malaria Report 2015 informs that malaria has invaded 106 countries around the world. 

The global commitment to eradicate malaria is embodied in the Millennium Development Goals(MDGs) from 

2000 to 2015. The end of MDGs in 2015 is followed by Sustainable Development Goals(SDGs) until 2030. In 

the SDGs, malaria eradication efforts are contained in the third goal of ensuring a healthy life and seeking 

prosperity for all people, with the specific aim of ending the AIDS epidemic, Tuberculosis, Malaria, and 

neglected-tropical Diseases. In Indonesia two provinces with Annual Parasite Incidence(API) per 1,000 

highest populations are Papua(31.93) and  West Papua(31.29). The challenges of overcoming them include 

the variety of malaria case management at all levels of health services and the incidence of Malaria parasite 

resistance to existing anti-Malaria, such as Chloroquine and Pyrimethamine Sulfadoxine and the absence of 

effective treatment. The challenge raises the idea of malaria prevention using telemedicine to achieve SDGs 

2030. The Telemedicine prototype was developed using design thinking approach method. The Prototype is 

divided into 3 systems, warning system, treatment system, and prevention system. These systems use 3 

synergistic technologies: SMS, Mobile and Web Apps that are expected to answer the efforts of SDGs by 2030. 

 

Keywords:  malaria, millenium developemnt goals (MDGs), sustainable development goals (SDGs), annual 

parasite incidence (API) 

1. PENDAHULUAN  

World Malaria Report 2015 

menyebutkan bahwa malaria telah  

menyerang 106 negara di dunia. Komitmen 

MDGs menempatkan upaya pemberantasan 

malaria  kedalam salah satu tujuan bersama 

yang harus dicapai sampai dengan tahun 2015 

melalui tujuan ketujuh yaitu memberantas 

penyakit HIV/AIDS, Malaria, dan 

Tuberkulosis. Berakhirnya MDGs pada tahun 

2015 dan dilanjutkan SDGs sampai 2030. 

Pada SDGs  upaya pemberantasan malaria 

tertuang dalam tujuan ketiga yaitu menjamin 

kehidupan yang sehat dan mengupayakan 

kesejahteraan bagi semua orang, dengan 

tujuan spesifik yaitu mengakhiri epidemi 

AIDS, Tuberkolosis, Malaria, Penyakit 

neglected-tropical sampai dengan tahun 2030 

(Pusdatin Kementrian Kesehatan, 2016). 

 
A. Endemesitas Tahun 2012 

 
B. Endemesitas Tahun 2013 

 
C. Endemesitas Tahun 2014 

 
D. Endemesitas Tahun 2015 

Keterangan : 

 : Bebas malaria (Kasus Nol) 

 : LCI (Low Cumulative Incidence) (API < 1) 

 : MCI (Medium Cumulative Incidence) (API 1 - 5) 

 : HCI (High Cumulative Incidence) (API 5 - 49) 
 : HCI II (API 50 - 100) 

 : HCI III (API > 100) 

Gambar 1. Endemisitas Malaria di Indonesia 

Tahun 2012 – 2015 

Sumber : Ditjen Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 

2016 (Pusdatin Kementrian Kesehatan, 2016) 

PAPER 7 
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Mordibilitas malaria pada suatu wilayah 

ditentukan dengan Annual Parasite Incidence 

(API) per tahun. Api merupakan jumlah kasus 

positif malaria per 1000 penduduk dalam satu 

tahun. Tren Api secara nasional pada tahun 

2011 hingga 2015 terus mengalami 

penurunan. Hal ini menunjukkan keberhasilan 

program pengendalian malaria yang 

dilakukan baik oleh pemerintah pusat, daerah, 

masyarakat, dan mitra terkait (Pusdatin 

Kementrian Kesehatan, 2016). 

Dua provinsi dengan API per 1.000 

penduduk tertinggi yaitu Papua (31,93) dan 

Papua Barat (31,29). Sedangkan provinsi 

dengan API terendah yaitu Jawa Barat, 

Banten, DKI Jakarta, Bali, dan Jawa 

Timurmsebesar 0,00. Sebanyak 82% kasus 

berasal dari Papua, Papua Barat, Maluku, dan 

Maluku Utara (Kementrian Kesehatan, 2015). 

Tabel 1. Lima Annual Parasite Incidence 

tertinggi  (API) Tahun 2015 

menurut Provinsi 

Propinsi API 

Papua 31.93 

Papua Barat  31.29 

NTT 7.04 

Maluku 5.81 

Maluku Utara 2.77 

Sumberk:iDitjen Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit, 

Kemenkes RI, 2016 (Pusdatin 

Kementrian Kesehatan, 2016) 

Di Indonesia, pada bidang pengobatan 

muncul berbagai tantangan, antara lain 

beragamnya tata laksana kasus malaria di 

semua jenjang pelayanan kesehatan dan 

timbulnya resistensi parasit Malaria terhadap 

anti Malaria yang ada, seperti klorokuin dan 

sulfadoksin pirimetamin (Media Medis, 

2016).  Kompas.com (2013) juga  

mengatakan “Banyak tantangan yang 

dihadapi dalam upaya eliminasi malaria, 

antara lain belum adanya pengobatan efektif, 

bahkan terjadi resistensi terhadap sejumlah 

obat antimalaria.” (lifestyle kompas, 2013). 

Tantangan yang ada saat ini merupakan 

akar masalah yang bisa berkembang seiring 

berjalannya waktu jika dibiarkan.  

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS  

A. Metode Pendekatan Design Thinking 

Design thinking adalah metode kolaborasi 

yang mengumpulkan banyak ide dari disiplin 

ilmu untuk memperoleh sebuah solusi 

(Amalina 2017 dalam Shantika 2017). Dalam 

metode ini terdapat 5 tahap/proses yang 

memungkinkan kita untuk memperoleh 

keluaran yang inovatif (Amalina 2017). 

 
Gambar 2. Lima tahap metode pendekatan 

design thinking (Amalina 2017) 

1. Empatize 

Metode pendekatan design thinking 

menekankan pada aspek yang ada dalam user 

centered design di mana fokus proses berpikir 

berada pada nilai-nilai manusia sebagai 

pengguna dan kemanusiaan itu sendiri. Tak 

mengherankan jika empati menjadi proses 

pertama dalam menciptakan sebuah inovasi 

(Amalina 2017). 

2. Define 

Setelah kita mencoba memahami nilai-

nilai manusia dan kemanusiaan melalui 

empati, perlu adanya definisi dari problem 

statement yang diambil dari informasi melalui 

pengamatan dengan menggunakan empati 

pada tahap pertama. (Amalina 2017). 

3. Ideate 

Ideate adalah tahap pengembangan ide 

atau biasa disebut dengan brainstorming. 

Dalam proses ini akan muncul banyak ide 

yang memungkinkan untuk menjadi solusi 

sebuah masalah. Seluruh ide-ide tersebut 

bernilai dalam kata lain, tidak ada ide yang 

tidak berguna. Pada proses inilah otak dipaksa 

untuk menjadi kreatif dengan merumuskan 

banyak ide(Amalina 2017). 

4. Prototype 

Prototype yang biasa disebut purwarupa 

atau arketipe dalam Bahasa Indonesia adalah 

bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari 

sebuah model. Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia pengertian purwarupa adalah rupa 

yang pertama atau rupa awal. Sehingga, 

purwarupa dapat disebut sebagai rupa awal 
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yang dibuat untuk mewakili skala sebenarnya 

sebelum dikembangkan atau justru dibuat 

khusus untuk pengembangan sebelum dibuat 

dalam skala sebenarnya (Amalina 2017 dalam 

Azis 2015). 

5. Testing 

Tahap testing atau pengujian tidak dapat 

dipisahkan dengan tahap prototype 

sebelumnya. (Amalina 2017). 

B. Telemedicine 

Telemedicine adalah pemakaian 

telekomunikasi untuk memberikan informasi 

dan pelayanan medis jarak-jauh. Telemedicine 

juga bisa dikatakan sebagai praktik kesehatan 

dengan menggunakan komunikasi audio, 

visual, dan data di dalamnya dapat termasuk 

perawatan, diagnosis, konsultasi, pengobatan 

serta pertukaran data medis atau diskusi 

ilmiah jarak jauh (gaptex, 2017). Sudah 

sangat banyak penelitian yang 

mengembangkan telemedicine, beberapa 

penelitian tersebut mengikuti arus 

perkembangan teknologi dan penelitian 

lainnya masih menggunakan teknologi yang 

lama. Hal ini melihat kondisi saat 

implementasi dilapangan. Tidak semua 

teknologi baru yang sangat canggih dapat 

berjalan disemua kondisi. Faktor pendukung 

sangatlah menentukan. Peneliti melihat hal ini 

dan menyesuaikan pada kondisi dilapangan. 

Studi pustaka melihat dari beberapa 

penelitian yang sudah ada, penelitian 

penelitian terdahulu sangat bermanfaat guna 

membangun pemahaman untuk penelitian 

selanjutnya.  

Tabel 2. Studi Pustaka Telemedicine 

Judul Penjelasan 

Pemanfaatan fasilitas 

sms telepon seluler 

sebagai media 

promosi kesehatan ibu 

hamil di daerah 

terpencil (Herlina et 

al, 2013). 

Pemanfaatan 

teknologi SMS 

sebagai media 

promosi 

kesehatan, 

khususnya 

terhadap 

pengetahuan ibu 

hamil tentang 

komplikasi dan 

asupan gizi. 

Pengembangan model 

aplikasi administrasi 

pelayanan kesehatan 

di puskemas dengan 

cloud computing 

Pengembangan 

aplikasi 

administrasi 

kesehatan 

berbasis web 

berbasiskan open 

source (Honni, 2013) 

yang 

menggunakan 

konsep cloud 

computing yang 

digunakan pada 

puskesmas. 

Implementasi aplikasi 

telemedicine berbasis 

jejaring sosial dengan 

pemanfaatan 

teknologi cloud 

computing (Jamil et al, 

2015) 

Pemanfatan 

sosial media 

sebagai 

penunjang 

telemedicine. 

Aplikasi short message 

service (SMS) dalam 

promosi kesehatan 

reproduksi di 

komunitas 

(Murhayani 2011) 

Penggunaan sms 

dalam promosi 

kesehatan 

reproduksi pada 

komunitas 

An Integrated Home 

Telemonitoring 

Framework for Elderly 

Patient (Ghani & 

Jaber, 2015) 

Kerangka 

terpadu yang 

digunakan untuk 

memonitoring 

pasien lansia. 

Pada peneliatian terdahulu telah 

membahas penggunaan teknologi sms untuk 

promosi kesehatan, pengembangan model 

aplikasi administrasi kesehatan berbasis cloud 

computing, dan framwork untuk monitoring 

pasien lansia. Dengan basis penelitian 

terdahulu dirancanglah sebuah aplikasi 

dengan 3 sistem yaitu sistem peringatan, 

sistem pengobatan dan sistem pencegahan. 
 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

tahapan sebagai berikut : 

 
Gambar 3. Tahapan Penelitian 
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A. Studi pustaka  

Studi pustaka dilakukan guna 

memberikan dasar pemahaman penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

B. Pencarian data dan fakta  

Pencarian data dan fakta dilapangan pada 

tahap ini berguna sebagai dasar penelitian 

yang dilakukan.  

C. Memodelkan masalah dan sistem 

Pada kasus malaria guna tercapainya 

SDGs 2030 gagasan telemedicine yang 

diusulkan terbagi menjadi 3 sistem yaitu 

sistem peringatan, sistem pengobatan dan 

sistem pencegahan. 

 
Gambar 4. Cycle Sistem untuk Malaria 

Sifat cycle di pahami dari konsep 

penanggulangan dimana setelah ada 

peringatan pasti ada pengobatan dan setelah 

pengobatan ada pencegahan. Jika pencegahan 

sangat baik maka tidak perlu masuk pada fase 

peringatan kembali. 

1. Sistem Peringatan 

Sistem ini akan melakukan kalkulasi dari 

data yang dikirimkan. Hasil kalkulasi akan 

menghasilkan peringatan ke tenaga kesahatan 

atau fasilitas kesehatan. Peringatan tersebut 

berguna untuk mengantisipasi daerah yang 

perlu diwaspadai jika Malaria kembali berada 

dititik tertentu. Titik atau level pada sistem ini 

adalah : Normal, Waspada, Siaga, dan Awas. 

2. Sistem Pengobatan 

Sistem pengobatan dimana sistem ini 

akan memantau jalannya pengobatan pasien, 

kebutuhan pasien dengan tenaga kesehatan 

atau fasilitas kesehatan dan stok obat yang 

tersedia. 

3. Sistem Pencegahan 

Sistem pencegahan dimana sistem ini 

akan melakukan pencegahan – pencegahan 

yang bisa dilakukan.  Sistem pencegahan 

dapat dilakukan dengan media berbasis 

promosi kesehatan dengan mengirim panduan 

panduan singkat terkait antisipasi malaria dan 

penyakit lainnya. 

 

D. Desain perancangan 

Sistem yang dibangun menggunakan 

beberapa teknologi yaitu teknologi SMS, 

Aplikasi berbasis Mobile, dan Aplikasi 

berbasis Web. Skema penggunaan teknologi 

dijelaskan pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Skema Sistem 

Aktor  atau pengguna serta aktifitas yang 

dapat dilakukan pada skema sistem adalah : 

- Pasien :  

a. Dapat mengirim pesan melalui sms 

atau aplikasi mobile terkait gejala 

atau sakit yang diderita pasien. 

b. Dapat menerima aktivitas promosi 

kesehatan yang dikirimkan. 

c. Dapat menerima peringatan terkait 

aktivitas wabah pada daerah tersebut. 

- Tenaga Kesehatan : 

a. Dapat mengirim pesan melalui sms 

atau aplikasi mobile terkait gejala 

atau sakit yang diderita pasien. 

b. Dapat menginformasikan  aktivitas 

promosi kesehatan yang dikirimkan. 

c. Dapat menerima peringatan terkait 

aktivitas wabah pada daerah tersebut. 

d. Dapat menerima intruksi intruksi 

langusng dari fasilitas kesehatan atau 

dinas terkait yang membutuhkan 

penanganan – penenganan pada 

daerah tertentu. 

- Fasilitas Kesehatan : 

a. Dapat menerima pesan melalui sms 

atau aplikasi mobile terkait gejala 

atau sakit yang diderita pasien. 

b. Dapat menginformasikan  aktivitas 

promosi kesehatan yang dikirimkan. 
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c. Dapat menerima peringatan terkait 

aktivitas wabah pada daerah tersebut. 

d. Dapat mengirimkan instruksi 

langsung ke tenaga kesehatan 

e. Dapat menerima intruksi intruksi 

langusng dari dinas terkait yang 

membutuhkan penanganan – 

penenganan pada daerah tertentu.  

f. Dapat memantau daerahnya melalui 

dashboard yang dihasilkan dari 

pengolahan data yang telah 

dimasukkan. 

 

 

- Dinas Terkait : 

a. Dapat memantau daerahnya melalui 

dashboard yang dihasilkan dari 

pengolahan data yang telah 

dimasukkan. 

b. Dapat mengirimkan instruksi 

langsung ke tenaga kesehatan. 

c. Dapat mengirim intruksi intruksi 

langusng ke dinas terkait. 

d. Dapat menginformasikan  aktivitas 

promosi kesehatan yang dikirimkan. 

Dari aktor yang ada menjadi proses 

bisnis. Desain proses bisnis terbagi menjadi 3 

bagian penting seperti pada gambar 6. 

 
A. Proses Bisnis Pendaftaran 

 
B. Proses Bisnis Masukkan Data Keadaan Pasien 

 
C. Proses Bisnis Promosi Kesehatan 

Gambar 6. A,B,C Proses Bisnis Inti 

Pada proses bisnis tahapan yang harus 

dilalui adalah sebagai berikut : 

1. Masyarakat akan diminta mendaftarkan 

diri sebagai masyarakat aktif dan peduli 

2. Masyarakat yang tidak terdaftar jika 

mengirimkan status sakit maka secara 

otomatis akan dianggap mendaftar 

 

 

3. Sistem akan menerima data yang masuk, 

kab-kec-desa digunakan untuk 

memantau daerah secara spesifik.  

4. Server  akan membaca data dan melihat 

keadaan daerah tersebut. 

5. Hasil dari server akan dikirim ke petugas 

kesehaatan, fasilitas kesehatan dan dinas 

terkait. 
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6. Petugas kesehatan dapat bertindak sesuai 

dengan level yang terjadi pada daerah 

tersebut. 

7. No telepon yang dimasukkan berguna 

untuk melakukan feadback atau respon 

balik dari Petugas keseahatan dan tim 

promosi kesehatan serta memberitahukan 

keadaan Fasilitas kesehatan termasuk 

obat pada fasilitas kesehatan tersebut. 
Bentuk masukkan (format SMS) yang 

digunakan masyarakat untuk mendaftar : 

 

 
Contoh Isian : 

No KTP  : 1223343012900004 

Nama Lengkap : Cahyo Dwi Raharjo 

Kab-Kec-Desa :  

- Sorong-Sorong Barat-Saoka 

Bentuk masukkan (format SMS) yang 

digunakan pasien atau tenaga kesehatan untuk 

mengirim data keadaan pasien : 

 
Contoh Isian : 

No KTP  : 1223343012900004 

Nama Lengkap : Cahyo Dwi Raharjo 

Jenis : 

 G : Gejala 

 S : Sakit 

Isi Jenis : 

 Panas 

 Batuk 

 Demam Berdarah 

 Diare 

Kab-Kec-Desa :  

- Sorong-Sorong Barat-Saoka 

No Telp : bersifat optional jika pasien 

tersebut belum mendaftarkan diri 

Bentuk masukkan (format SMS) yang 

digunakan untuk batal data : 

 
Contoh Isian : 

Batal : batal 

No KTP  : 1223343012900004 

 

 

 

 

 

 

Bentuk keluaran (format SMS) yang 

digunakan untuk promosi kesehatan : 

 
 

 
Bentuk keluaran (format SMS) yang 

digunakan untuk peringatan : 

 
Selain menggunakan SMS input-output 

data dapat menggunakan smartphone. 

Tampilan smartphone dapat dilihat pada 

gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Penggunaan Mobile 

 

 

 

Warga Desa Saoka kec Sorong 

Barat 

Status Malaria sampai ke level 

Waspada, di mohon kerja samanya 

untuk membantu membersihkan 

lingkungan sekitar, kita lawan 

malaria! 

Kepada Warga Desa Saoka kec 

Sorong barat, besok 12 Maret 

akan diadakan cek kesehatan 

gratis dari pukul 07:00 – 12:30 

di balai desa. 

Hai Cahyo! 

Sudah 3M kah kamu hari ini? 

Menguras Menutup Mengubur 

[Batal]#[No_KTP] 

[No_KTP]#[Nama_Lengkap]#[jenis]#[I

si Jenis]#[Kab-Kec-Desa]#[NoTelp] 

[No_KTP]#[Nama_Lengkap#[Kab-Kec-

Desa] 
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Selain Rancangan visual untuk mobile, 

rancangan dashboard untuk dinas ataupun 

pelayanan kesehatan dapat dilihat pada 

gambar 8. Rancangan dashboard 

menggunakan konsep eye tracking. Pengguna 

akan melihat status saat ini dimana 

menggunakan data saat ini dalam satu hari 

(default).  

Setelah melihat status akan ditampilkan 

kenapa saat ini memiliki status tersebut, dan 

bagaiamana keadaan per kabupatennya. 

Selanjutnya akan ditampilkan informasi 

tambahan terkait Peserta Terdaftar, Petugas 

Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan Total 

Ambulance. 

 

Gambar 8. Contoh Rancangan Dashboard Pada Aplikasi Web(data yang ditampilkan 

bukan data sebenarnya) 
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Filter data dapat dilakukan pada 

dashboard, yaitu filter tanggal dan filter 

kabupaten. Filter tanggal digunakan untuk 

menampilkan data pada waktu tertentu. Filter 

kabupaten digunakan untuk menampilkan data 

kecamatan dari kabupaten yang dipilih. 

Adanya filter dapat membantu pengguna 

dalam manipulasi data. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penggunaan metode pendekatan desing 

thinking  

Penggunaan metode pendekatan desain 

thinking pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tahap empatize : melihat empati pada 

user berdasarkan fakta dan kondisi 

dilapangan melalui data data pendukung. 

2. Tahap define : Mengerucutkan 

berdasarkan 4 sudut pandang pengguna, 

pasien, tenaga medis, fasilitas kesehatan, 

dan pemerintah terkait. 

3. Tahap ideate : Pengembangan ide 

berdasarkan teknologi yang tepat. 

Penelitian ini menggunakan 3 teknologi 

SMS, mobile dan web apps 

4. Tahap prototype : Purwarupa atau hasil 

dari penelitian ini berupa analisis 

pengguna, proses bisnis, sub modul 

sistem, teknis penggunaan, dan desain 

interface 

5. Tahap testing : Pengujian purwarupa 

masih dilakukan kepada pembimbig 

penelitian ini dan belum sampai ke 

lapangan. 

 

B. Perbaikan dan pengolahan data 

Perbaikan data pada sakit atau gejala, 

masukkan menggunakan pengolahan bahasa 

alami. Hal ini dikarenakan pasien bisa saja 

memasukkan kata yang salah atau mungkin 

beberapa kata atau bahkan kalimat untuk 

mengutarakan apa yang dirasa. Perbaikan data 

menggunakan pengolahan bahasa alami juga 

pada kabupaten, kec, desa.  

Penghilangan duplikasi menggunakan  No 

KTP, hal ini dilakukan karena pasien atau 

petugas kesehatan bisa mencatatat keadaan 

pasien dua kali dalam sehari.  

Pengolahan data untuk analisis data 

menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy akan 

menghasilkan status keadaan yang bisa 

digunakan untuk penaggulangan sesegera 

mungkin pada daerah yang mengalami 

perubahan status. 

 

C. Analisis masalah dan desain dampak 

Analisis masalah dan Desain Dampak 

pada penggunaan aplikasi telemedicine ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jaringat seluler yang belum memadai. 

2. Penggunaan telpon seluler yang masih 

jarang pada suku daerah tertentu. 

3. Akses masuk untuk menuju daerah 

yang masih sulit dijangkau. 

4. Kepercayaan masyarakan terhadap 

suatu penyakit disangkut pautkan 

dengan mistis misalkan santet. 

Hal – Hal yang bisa dilakukan ketika 

sistem ini di implementasikan : 

1. Melakukan kerja sama antar SKPD 

dan pengelola jaringan selular 

setempat 

2. Melakukan penyuluhan ke petugas 

kesehatan dan masyarakat 

3. Melakukan pendampingan ke petugas 

kesehatan dan masyarakat 

4. Membuat daerah percontohan, dengan 

kondisi dan status daerah yang bisa 

mewakili daerah lainnya 

5. Pendataan keluarga ataupun individual 

yang baik.   

 

5. KESIMPULAN 

Tujuan Sustainable Development Goals 

2030 tidak hanya pada malaria melainkan 

beberapa penyakit lainnya yang disebutkan. 

Mencapai SGDs 2030 sengat lah tidak mudah 

banyak faktor secara global maupun lokal 

yang dapat menghambat tujuan tersebut. 

Perancangan sistem yang dikembangkan ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai landasan 

untuk sistem yang lain walau dengan penyakit 

yang berbeda. 

Penelitian lanjutan yang bisa dilakukan 

adalah pengujian prototype pada pengguna 

yang akan menggunakan aplikasi, pembuatan 

prototype untuk kasus yang lain serta 

implementasi dari prototype yaitu berupa 

aplikasi. 
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Abstract 

The number of pilgrims from East Java Province who died in Saudi Arabia in 2014 amounted to 50 people 

(0,18%), and  increased to 122 people (0,45%) in 2015. Pilgrims health services should be supported by a 

system that is capable of detecting the condition of risk factors for pilgrims as early as possible. The purpose of 

this research was to develop data integration model of non-communicable disease surveillance system at Public 

Health Center with hajj health surveillance information system. This research was a descriptive qualitative 

research by creating conceptual model of data integration of non-communicable diseases surveillance system in 

public health center with Hajj health surveillance information system. The results showed that data collected on 

non-communicable diseases surveillance at Public Health Center was the same as predictive indicators of hajj 

mortality risk, making it possible to integrate with the hajj health surveillance information system. The 

integration of data was carried out using the National ID Card which was connected together with the Portion 

Number of pilgrims in the non-communicable diseases surveillance at Public Health Center with Hajj health 

surveillance at the district and provincial health office. This relationship will integrate the two systems to detect 

the condition of pilgrims during the first contact with health services and the necessary guidance can be done 

well before departure. 

 

Keywords: integration, mortality risk, non-communicable diseases surveillance, hajj health surveillance 

 

1. PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan negara yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam dan 

setiap tahunnya mengirimkan jemaah 

terbanyak ke Arab Saudi. Perkembangan 

jemaah haji Indonesia terus mengalami 

peningkatan, tahun 1971-1990 meningkat 

menjadi 100.000-200.000 jemaah per tahun 

dan pada tahun 2000 sampai saat ini bertahan 

sekitar 207.000-210.000 jemaah per tahun 

(Puskes Haji, 2013). Banyaknya jumlah 

jemaah haji menjadi kekhawatiran dan 

tantangan baik secara lokal, nasional maupun 

international, karena ibadah haji termasuk 

salah satu kegiatan pertemuan massal yang 

memiliki hubungan dengan tingginya tingkat 

morbiditas dan mortalitas (Steffen et al., 

2012). 

 Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu 

provinsi di Indonesia dengan jumlah jemaah 

haji meninggal cukup banyak. Berdasarkan 

laporan dari hasil penyelenggaraan kesehatan 

haji di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

tahun 2015, terlihat jumlah kematian jemaah 

haji Provinsi Jawa Timur di Arab Saudi 

meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 

sebelumnya, yakni sebanyak 50 (0,18%) kasus 

kematian di tahun 2014 menjadi 122 (0,45%) 

kasus kematian pada tahun 2015. Oleh karena 

itu layanan pembinaan kesehatan menjadi 

suatu hal yang sangat penting untuk 

mempersiapkan keberangkatan calon jemaah 

haji.  

 Kondisi individu para jemaah pada 

dasarnya merupakan kombinasi antara kondisi 

awal sebelum keberangkatan yang sudah 

memiliki berbagai risiko dan berinteraksi 

dengan berbagai faktor risiko lain yang 

muncul kemudian Hasil penelitian 

(Handayani, Wahyuni, & Martini, 2016) 

menunjukkan bahwa indikator prediksi risiko 

kematian jemaah haji Provinsi Jawa Timur 

terdiri dari beberapa penyakit tidak menular 

seperti penyakit sirkulasi, penyakit respiratori 

dan penyakit endokrin dan metabolik serta 

perilaku merokok dan kurang aktivitas fisik. 

Ketersediaan data dan informasi yang 

berkualitas terkait indikator risiko kematian 

jemaah haji sangat dibutuhkan untuk 

pengambilan keputusan yang tepat. Selama ini 

kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah 

menunggu hasil dari pemeriksaan tahap 

pertama, jadi pembinaan baru dilakukan 

selama beberapa bulan sebelum 

PAPER 8 
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keberangkatan. Seharusnya pembinaan dapat 

dilakukan sedini mungkin selama seseorang 

mulai terdaftar sebagai calon jemaah haji. 

Layanan pembinaan calon jemaah haji 

perlu didukung oleh sistem pencatatan dan 

pelaporan yang mampu memantau kondisi 

faktor risiko calon jemaah haji sedini 

mungkin. Hasil assessment terhadap sistem 

informasi surveilans kesehatan haji di Provinsi 

Jawa Timur menyebutkan bahwa belum ada 

integrasi dengan sistem informasi surveilans 

Penyakit Tidak Menular (PTM) yang ada di 

daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 

Puskesmas). Sistem yang terintegrasi. Tujuan 

penelitian ini adalah mengembangkan model 

konseptual integrasi data sistem surveilans 

PTM di puskesmas dengan sistem informasi 

surveilans kesehatan Haji. Pengembangan 

model ini diharapkan dapat mengakomodir 

kebutuhan data faktor risiko kematian jemaah 

haji. Secara keseluruhan manfaat dari 

pengembangan model integrasi ini adalah 

dapat menjadi suatu alternatif dalam 

meningkatkan cakupan pencegahan pada 

kelompok berisiko dengan melakukan 

pembinaan dan pemeriksaan kesehatan secara 

rutin sejak terdaftar sebagai calon jemaah haji. 

    

2. KAJIAN LITERATUR 

Sistem Informasi Surveilans Kesehatan 

Haji 

Surveilans kesehatan haji adalah kegiatan 

analisis secara sistematis dan terus menerus 

terhadap penyakit atau masalah-masalah 

kesehatan jemaah haji dan kondisi yang 

mempengaruhi terjadinya peningkatan 

masalah-masalah kesehatan, agar dapat 

melakukan tindakan penanggulangan dan 

penyebaran informasi epidemiologi kepada 

penyelenggara program kesehatan haji 

(Depkes RI, 2009). Penyelenggaraan sistem 

informasi manajemen memanfaatkan teknologi 

komunikasi informasi berbasis komputer 

terhubung dengan jaringan maya yang disebut 

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang 

Kesehatan (Siskohatkes). Adapun tujuan 

khusus dari kegiatan surveilans kesehatan haji 

adalah: 

1. Terkumpulnya data individual Jemaah haji 

Indonesia meliputi data demografi, status 

kesehatan, data kesakitan, dan kematian di 

Indonesia. 

2. Terkumpulnya data kesakitan, kematian 

dan data lingkungan di kloter. 

3. Terkumpulnya data kesakitan dan kematian 

di sektor dan BPHI. 

4. Terlaksananya pengolahan dan penyajian 

data epidemiologi kesehatan haji dalam 

bentuk tabel, grafik, peta dan analisis 

epidemiologi lanjut menurut variablitas 

data (di semua lini). 

5. Terdeseminasinya hasil pengolahan dan 

penyajian data epidemiologi beserta hasil 

analisis epidemiologi lanjut dan 

rekomendasi kepada program terkait 

diberbagai jenjang birokrasi, pusat 

riset/kajian serta sektor terkait lainnya.  

Faktor Risiko Kematian Jemaah Haji 

Faktor risiko merupakan hal-hal yang 

berperan dalam menimbulkan gangguan 

kesehatan hingga dapat menyebabkan 

kematian yang pada akhirnya akan 

mengurangi kesempurnaan jalannya ibadah 

haji. Faktor risiko tersebut meliputi pencetus 

kejadian penyakit maupun faktor yang dapat 

memperberat kondisi awal kesehatan jemaah. 

Kematian jemaah haji berkaitan erat dengan 

jenis penyakit yang diderita sebelum 

keberangkatan. Hasil penelitian Rudiyanto 

(2013) menunjukkan jemaah yang pada 

pemeriksaan kesehatan terdiagnosis menderita 

penyakit sistem sirkulasi akan memiliki risiko 

kematian 2,02 kali dibandingan dengan jemaah 

yang tidak terdiagnosis penyakit sistem 

sirkulasi (p=0,00). Selain itu hasil penelitian 

Handayani, Wahyuni, & Martini (2016) juga 

menunjukkan bahwa indikator prediksi risiko 

kematian jemaah haji Provinsi Jawa Timur 

adalah penyakit sirkulasi, penyakit respiratori, 

penyakit endokrin dan metabolik, perilaku 

merokok dan kurang aktivitas fisik.  

 

Sistem Informasi Surveilans Penyakit Tidak 

Menular (PTM) 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) melaksanakan pencatatan, pelaporan, 

dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan 

cakupan pelayanan kesehatan. termasuk PTM. 

Surveilans PTM di FKTP dilaksanakan seiring 

dengan kegiatan FKTP tersebut guna 

mendukung penyelenggaran program 

pengendalian penyakit di masyarakat. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan secara sistematis dan terus-

menerus. Ruang lingkup surveilans PTM 

terdiri dari Surveilans Faktor Risiko PTM 

berbasis Posbindu PTM dan Surveilans PTM 
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berbasis FKTP (Kemenkes RI, 2015). Tujuan 

surveilans ini adalah tersedianya data dan 

informasi faktor risiko PTM, kasus PTM, 

cedera dan tindak kekerasan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam perencanaan, 

pemantauan, evaluasi program pengendalian 

PTM, cedera dan tindak kekerasan. 

Konsep Pengembangan Sistem Informasi 

Pengembangan sistem dapat dikatakan 

sebagai kegiatan membangun sistem baru 

untuk menggantikan atau memperbaiki atau 

meningkatkan fungsi sistem yang sudah ada 

sebelumnya. Ada tiga hal yang mendorong 

dimulainya pengembangan suatu sistem yaitu 

adanya masalah (problem), peluang 

(opportunity) dan arahan dari manajemen 

(directive). Masalah merupakan situasi yang 

mencegah perusahaan dalam mencapai tujuan 

dan targetnya. Peluang merupakan kesempatan 

untuk meningkatkan kinerja meskipun tidak 

ada masalah spesifik yang mengganggu 

kinerja, sedangkan arahan adalah kebutuhan 

baru yang dikeluarkan oleh manajemen 

pemerintah ataupun pihak luar perusahaan 

lainnya (Whitten et. al., 2001).  

Tahapan atau siklus pengembangan 

sistem diawali dengan analisis sistem yang 

sedang berjalan, kemudian merancang sistem 

secara umum, merancang sistem secara rinci, 

seleksi sistem dan implementasi atau 

penerapan sistem baru (Jogiyanto, 2009). Pada 

penelitian ini tidak semua tahapan dari siklus 

akan dilakukan. Penelitian ini dibatasi hanya 

mencapai pada bagian desain atau rancangan 

konseptual model integrasi sistem, karena 

sistem informasi surveilans kesehatan haji 

merupakan sistem yang langsung terintegrasi 

ke pusat (Kemenkes RI). Desain ini sebagai 

alat bantu komunikasi sistem yang 

dikembangkan dan sebagai usulan 

pengembangan sistem informasi kesehatan haji 

selanjutnya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan model konseptual integrasi 

data sistem surveilans PTM di puskesmas 

dengan sistem informasi surveilans kesehatan 

haji. Pengembangan model integrasi ini 

diawali dengan assessment yang bertujuan 

untuk identifikasi data dan informasi yang 

dibutuhkan. Assessment dilakukan melalui 

wawancara mendalam dengan Kepala Seksi 

P3PMK dan Koordinator Program Kesehatan 

Haji di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

serta Staf Seksi Wabah dan Bencana Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya yang terkait dengan 

surveilans kesehatan haji. Selain itu dalam 

penelitian ini juga menggunakan studi literatur 

untuk menilai potensi dan kemanfaatan 

dikembangkannya model integrasi data. 

pengembangan ini Model konseptual integrasi 

data sistem surveilans PTM dengan sistem 

informasi surveilans kesehatan haji ini 

disajikan dalam bentuk diagram alir data atau 

Data Flow Diagram (DFD). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Assessment Kebutuhan Data dan Informasi 

 Hasil Assessment kebutuhan data dan 

informasi untuk pengembangan sistem 

informasi surveilans kesehatan haji 

dipertimbangkan berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya  yang telah dilakukan oleh 

Handayani, Wahyuni, & Martini (2016). 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

indikator prediksi risiko kematian jemaah haji 

Provinsi Jawa Timur adalah perilaku merokok, 

kurang aktivitas fisik, penyakit sirkulasi, 

penyakit respiratori dan penyakit endokrin dan 

metabolik. Data dan informasi tersebut 

sebenarnya sudah tersedia dan terkumpul 

dalam sistem informasi surveilans kesehatan 

haji, namun selama ini jadwal pembinaan 

kesehatan jangka waktunya kurang lebih 

hanya 6 bulan sebelum keberangkatan. Hal 

tersebut menyebabkan calon jemaah haji baru 

mendapatkan pembinaan setelah tahap 

pemeriksaan awal. Padahal seharusnya 

pembinaan kesehatan calon jemaah haji perlu 

dilakukan jauh sebelum keberangkatan, 

mengingat lamanya masa tunggu jemaah yang 

mengakibatkan usia jemaah semakin tua. 

Sistem yang berjalan selama ini belum mampu 

mengakomodir ketersediaan data dan 

informasi jauh sebelum keberangkatan. Selain 

itu data yang ada pada sistem yang sedang 

berjalan belum dimanfaatkan secara maksimal 

untuk memperoleh informasi penting terkait 

risiko kematian jemaah haji. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Palupi (2011) terkait sistem 

informasi pada surveilans kesehatan haji di 

KKP Kelas I Surabaya. Masalah yang masih 

ada menurut penelitian tersebut adalah proses 

pengolahan dan analisis data masih sederhana 

dan tidak dianalisa secara mendalam, 
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outputnya hanya sebatas memberikan jumlah 

penyakit terbanyak yang diderita oleh jemaah 

haji.Ketersediaan informasi faktor risiko 

kematian jemaah haji sangat diperlukan sedini 

mungkin untuk mengoptimalkan layanan 

pembinaan kesehatan calon jemaah haji. Hal 

ini berkaitan dengan tujuan surveilans 

kesehatan haji yang ingin dicapai, yakni 

meningkatkan cakupan pembinaan calon 

jemaah haji sehingga mampu mewujudkan 

jemaah haji yang sehat dan mandiri. 

 Data lain yang dibutuhkan adalah data 

perokok pasif. Selama ini sistem surveilans 

kesehatan haji mengumpulkan data perokok 

aktif saja, padahal rokok bukan hanya masalah 

perokok aktif saja tetapi juga perokok pasif. 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perokok pasif juga mempunyai risiko yang 

sama besar dengan perokok aktif untuk terkena 

penyakit jantung koroner, penyakit paru 

kronis, stroke yang semua penyakit tersebut 

merupakan sebab utama kematian di dunia 

(WHO, 2011) 

  Sistem informasi surveilans kesehatan 

haji berpotensi untuk dikembangkan, 

mengingat hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahawa indikator prediktif risiko 

kematian jamaah haji Provinsi Jawa Timur 

terdiri dari beberapa penyakit tidak menular 

yang telah diderita sebelum jemaah berangkat. 

Jenis data tersebut juga tersedia pada sistem 

surveilans penyakit tidak menular (PTM) di 

tingkat puskesmas. Hal ini memungkinkan 

dilakukannya integrasi data pada sistem 

surveilans PTM di puskesmas dengan sistem 

informasi surveilans kesehatan haji. 

Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Surveilans 

PTM, penyelenggaraan surveilans ini 

menggunakan sistem informasi kesehatan. 

Surveilans ini wajib dilakukan sesuai 

Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2014 

tentang Sistem Informasi Kesehatan, yakni 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola 

secara berjenjang, terkoneksi, dan terintegrasi 

serta didukung dengan kegiatan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi. Surveilans PTM 

dilaksanakan mulai dari tingkat Posbindu PTM 

(berbasis masyarakat), Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP), maupun Fasilias 
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). 

Secara umum dapat dilihat diagram alir data 

atau Data Flow Diagram (DFD) integrasi pada 

surveilans PTM. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Data Flow Diagram (DFD) Sistem 

Informasi Surveilans PTM (Kemenkes RI, 

2013) 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa 

data dikumpulkan dari beberapa sumber sistem 

yang sudah ada, seperti SIKDA Generik, P-

Care dan Sistem surveilans Faktor Risiko PTM 

berbasis Posbindu secara elektronik. Data dari 

beberapa sistem tersebut selanjutnya 

terintegrasi ke dalam Sistem Informasi 

Surveilans PTM di FKTP. Jenis data yang 

dikumpulkan berupa data sosial, faktor risiko, 

jenis penyakit baik suspek maupun 

terdiagnosis menggunakan ICD-X, tata 

laksana, data pemeriksaan penunjang, data 

rujukan dan tindak lanjut. Data yang 

dibutuhkan dari sistem informasi surveilans 

PTM di FKTP untuk menunjang ketersediaan 

data surveilans kesehatan haji lebih awal 

adalah data faktor risiko dan jenis penyakit 

(penyakit sirkulasi, respiratori dan endokrin 

dan metabolik) baik suspek maupun 

terdiagnosis menggunakan ICD-X.  

 

Model Konseptual Integrasi Data 

  Pengembangan model konseptual integrasi 

data sistem surveilans PTM dengan sistem 

informasi surveilans kesehatan haji diajukan 

untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang 

ada pada sistem informasi surveilas kesehatan 

haji terutama mengenai ketersediaan data dan 

informasi faktor risiko dan jenis penyakit 

PTM. Pengembangan sistem informasi 

surveilans kesehatan haji yang melibatkan 

lintas program diperlukan komitmen dan 

dukungan pengambil kebijakan dari Dinas 

Kesehatan kabupaten/kota, Provinsi maupun 

Kementerian Kesehatan RI. Perencanaan dan 

pengatur pengembangan sistem informasi yang 

efektif merupakan tanggungjawab pimpinan 

organisasi sebagai bentuk pelayanan terhadap 

organisasi yang dipimpinnya (Glandon, 2008). 

Model konseptual ini diharapkan dapat 

menjadi dasar pentingnya dilakukan integrasi 

data sistem surveilans PTM di puskesmas 
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dengan sistem informasi surveilans kesehatan haj

haji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Konteks Pengembangan 

Model Integrasi Sistem Surveilans PTM 

dengan Sistem Informasi Surveilans Kesehatan 

Haji 

 

Secara konseptual dalam pengembangan 

sistem diperlukan pembuatan model yang 

dapat memberikan gambaran proses apa saja 

yang dapat dilakukan pada sistem baru. Pada 

Gambar 2 terlihat bahwa sistem informasi 

surveilans PTM dihubungkan dengan sistem 

informasi kesehatan haji untuk memperoleh 

data dan informasi yang dibutuhkan. Adanya 

integrasi antar sistem surveilans ini diharapkan 

mampu memaksimalkan pemanfaatan  

 

informasi yang berkaitan dengan kesehatan 

jemaah haji dalam proses pengambilan 

keputusan, selengkapnya dapat dilihat pada 

diagram alir data seperti pada Gambar 3. 

 Alur data dan informasi sistem surveilans 

kesehatan haji digambarkan melalui Data 

Flow Diagram (DFD) yang disajikan pada 

Gambar 3. Entitas sistem adalah Kementerian 

Agama, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan 

KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan). Integrasi 

data sistem surveilans PTM dapat 

dihubungkan dengan nomor porsi yang 

dimiliki calon jemaah haji. Nomor porsi 

merupakan suatu nomor identitas yang bersifat 

unik dan nantinya jika dikembangkan dapat 

dihubungkan dengan surveilans PTM di 

puskesmas. Jika ada pasien yang berkunjung 

ke puskesmas, maka dilakukan pengecekan 

nomor identitas pasien yang terhubung dengan 

nomor porsi jemaah haji, sehingga dapat 

diketahui apakah pasien yang berkunjung 

tersebut merupakan calon jemaah haji atau 

tidak. Misalnya setelah diketahui pasien 

tersebut adalah calon jemaah haji, maka 

selanjutnya akan dikumpulkan data-data 

terkait faktor risiko kematian yang dibutuhkan 

oleh surveilans kesehatan haji 
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Gambar 3. Data Flow Diagram (DFD) Integrasi Data Sistem Informasi Surveilans PTM dengan 

Sistem Informasi Surveilans Kesehatan Haji 
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Hasil penelitian (Handayani, Wahyuni, & 

Martini, 2016) menunjukkan bahwa data yang 

menjadi indikator risiko kematian jemaah haji 

adalah merokok, kurang aktivitas fisik, 

penyakit sirkulasi, penyakit respiratori serta 

penyakit endokrin dan metabolik. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, maka perlu 

menyediakan data tersebut untuk diolah 

menjadi informasi tambahan dalam sistem 

informasi surveilans kesehatan haji yaitu 

mengenai risiko kematian jemaah haji. 

Perolehan informasi yang baik tentunya harus 

didukung oleh ketersediaan data yang cepat 

dan akurat (Jogiyanto, 2009). Data ini 

diperlukan sedini mungkin sebagai upaya 

persiapan pembinaan bagi calon jemaah haji. 

Terlebih lagi indikator program kesehatan haji 

saat ini memberikan porsi paling besar pada 

kegiatan pembinaan, jadi sebisa mungkin 

pembinaan dilakukan semenjak seseorang 

telah terdaftar sebagai calon jemaah haji dan 

telah mendapatkan nomor porsi (Wulandari, 

2015). Integrasi yang dilakukan terhadap 

sistem surveilans PTM diharapkan mampu 

mengakomodir kebutuhan data dan informasi 

sedini mungkin. Informasi tambahan yang 

diperoleh dari integrasi tersebut adalah 

persentase perokok aktif, persentase perokok 

pasif, persentase perokok (aktif dan pasif), 

persentase kurang aktivitas fisik, persentase 

penyakit sirkulasi, persentase penyakit 

respiratori, persentase penyakit endokrin dan 

metabolik). Jadi kondisi calon jemaah haji 

dapat terdeteksi saat kontak pertama terhadap 

pelayanan kesehatan, sehingga calon jemaah 

haji dapat mempersiapkan kesehatannya 

dengan baik sebelum keberangkatan. Waktu 

tunggu yang lama dapat maksimalkan untuk 

mengurangi faktor risiko PTM yang dimiliki 

calon jemaah haji dan bagi calon jemaah haji 

yang telah terdiagnosis penyakit PTM dapat 

mengontrol penyakitnya agar tidak terjadi 

komplikasi. 

 

5. KESIMPULAN 

Hasil assessment pada sistem informasi 

surveilans kesehatan haji menunjukkan 

ketersediaan data terkait faktor risiko kematian 

jemaah haji masih belum tersedia sejak dini 

sebelum keberangkatan. Data baru tersedia 6 

bulan sebelum keberangkatan, sehingga 

pembinaan kesehatan bagi calon jemaah haji 

menjadi kurang maksimal. Selain itu data yang 

dikumpulkan belum semua dimanfaatkan 

untuk diolah menjadi informasi penting terkait 

risiko kematian jemaah haji. 

Model integrasi data sistem surveilans 

PTM dengan sistem informasi surveilans 

kesehatan haji digambarkan dalam bentuk 

Data Flow Diagram (DFD). Data pada sistem 

surveilans PTM yang diintegrasikan dengan 

sistem informasi surveilans kesehatan haji 

adalah data perokok aktif, perokok pasif, 

kurang aktivitas fisik, penyakit sirkulasi, 

penyakit respiratori, penyakit endokrin dan 

metabolik. Adanya integrasi sistem ini 

diharapkan dapar mengakomodir kebutuhan 

data yang cepat dan akurat, sehingga 

pembinaan kesehatan bagi calon jemaah haji 

dapat dilakukan jauh sebelum keberangkatan. 

Konsep integrasi data dilakukan dengan 

penggunaan nomor identitas dan nomor porsi 

jemaah secara bersama oleh program PTM dan 

program kesehatan haji. Harapannya Integrasi 

ini akan membuka akses data dan informasi 

yang dapat dimanfaatkan secara bersama. 
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Abstract 

Non Infectious Diseases (PTM) is the leading cause of death worldwide and continues to increase. In 

Indonesiathe trends cause of death of PTM from 1990 by 37%, 2000 by 49%, 2010 by 58%, and 2015 by 57%. 

The implementation of surveillance of Posbindu based PTM risk factors requires a well-run surveillance 

information system. Furthermore, the data and information produced can be used as well as possible for the 

development and strengthening of PTM control program. The objective of the research was to analyze the 

surveillance information system of FR PTM through Posbindu in Department of Health Surabaya. The method 

used is descriptive with system approach and data collection with indepth interview. The results showed that 

collecting data were conducted by Posbindu officers. Then it’s reported to the Puskesmas which is then entry to 

Posbindu offline data form and uploaded to the web portal. In the process variables for data processing 

performed recording and counting at the city level. While the output variables produce data recapitulation and 

proportion indicator of risk factor examination. The conclusion of this research is the process of surveillance 

information system activities in general has been running well, but for analysis data still need improvement. 

  

Keywords: FR PTM, surveillance information system, posbindu 

 
1. PENDAHULUAN 

Penyakit Tidak Menular (PTM) 

menjadi penyebab kematian utama sebesar 36 

juta (63%) dari seluruh kasus kematian yang 

terjadi di seluruh dunia, dimana sekitar 29 juta 

(80%) justru terjadi di negara yang sedang 

berkembang (WHO, 2010). Peningkatan 

kematian akibat PTM di masa mendatang 

diproyeksikan akan terus terjadi sebesar 15% 

(44 juta kematian) dengan rentang waktu 

antara tahun 2010 dan 2020. Kondisi ini 

timbul akibat perubahan perilaku manusia dan 

lingkungan yang cenderung tidak sehat 

terutama pada negara-negara berkembang.  

Penyakit Tidak Menular (PTM) telah 

menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

besar di Indonesia. Prevalensi PTM dan cedera 

di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2013, 

hipertensi usia ˃18 tahun (25,8%), rematik 

(24,7%), cedera semua umur (8,2%) dengan 

cedera akibat transportasi darat (47,7%), asma 

(4,5%), PPOK umur ≥ 30 tahun (3,8%), 

diabetes melitus (2,1%), PJK umur ≥ 15 tahun 

(1,5%), batu ginjal (0,6%), hipertiroid umur ≥ 

15 tahun berdasarkan diagnosis (0,4%), gagal 

jantung (0,3%), gagal ginjal kronik (0,2%), 

stroke (12,1‰), dan Kanker (1,4‰). 

Penyakit tidak menular (PTM) terjadi 

akibat berbagai faktor risiko, seperti merokok, 

diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan 

konsumsi minuman beralkohol. Faktor risiko 

tersebut akan menyebabkan terjadinya 

perubahan fisiologis di dalam tubuh manusia, 

sehingga menjadi faktor risiko antara lain 

tekanan darah meningkat, gula darah 

meningkat, kolesterol darah meningkat, dan 

obesitas. Selanjutnya dalam waktu yang relatif 

lama terjadi PTM. Berdasarkan Riskesdas 

2013 prevalensi obesitas pada laki-laki umur ˃ 

18 tahun (19,7%) dan pada perempuan 

(32,9%), obesitas sentral (26,6%), konsumsi 

tembakau usia ≥ 15 tahun (36,3%), kurang 

konsumsi sayur-buah (93,5%) (Kemenkes RI, 

2015). 

Sesuai dengan Permenkes No 45 tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans 

Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dinas 

Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota, instansi kesehatan 

pemerintah lainnya, dan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan wajib menyelenggarakan 

Surveilans Kesehatan sesuai kewenangannya, 

termasuk penyelenggaraan surveilans faktor 

risiko penyakit tidak menular (PTM). 

Surveilans faktor risiko PTM merupakan 

bagian penting dalam upaya pengendalian 

PTM di Indonesia guna menghasilkan data dan 

informasi yang valid sebagai bahan 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi 

program. 

PAPER 9 
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Dalam rangka pelaksanaan surveilans 

faktor risiko PTM baik berbasis Posbindu 

maupun FKTP, diperlukan sistem surveilans 

dan informasi surveilans yang berjalan dengan 

baik di lapangan. Selanjutnya, agar data dan 

informasi yang dihasilkan dapat dipergunakan 

dengan sebaik-baiknya bagi pengembangan 

dan penguatan program pengendalian PTM 

(Kemenkes RI, 2015). 

Menurut KMK  RI No. 

1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang 

pedoman penyelenggaraan sistem surveilans 

epidemiologi kesehatan, evaluasi diukur 

berdasarkan indikator input, proses dan output. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka dilakukan Analisis Sistem Informasi 

Surveilans Faktor Risiko Penyakit Tidak 

Menular Melalui Posbindu PTM Berbasis Web 

di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 

Secara umum tujuan yang ingin 

dicapai dengan mempelajari sistem informasi 

surveilans faktor risiko penyakit tidak menular 

melalui posbindu PTM berbasis web dengan 

pendekatan sistem di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya adalah untuk menganalisis keadaan 

kesehatan masyarakat di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya sehingga dapat 

ditetapkan prioritas masalah yang harus 

ditangani. 

 

2. KAJIAN LITERATUR  

Menurut Permenkes no. 45 Tahun 

2014 tentang penyelenggaraan surveilans 

kesehatan, yang dimaksud surveilans faktor 

risiko adalah kegiatan pengamatan yang 

sistematis dan terus menerus terhadap data dan 

informasi tentang kondisi yang mempengaruhi 

atau berkontribusi terhadap terjadinya 

penyakit atau masalah kesehatan, sehingga 

memperoleh dan memberikan informasi guna 

mengarahkan tindakan pengendalikan dan 

penanggulangan secara efektif dan efisien. 

Posbindu PTM merupakan salah satu 

bentuk upaya kesehatan bersumberdaya 

masyarakat (UKBM) dalam pengendalian 

faktor risiko PTM yang berada dibawah 

pembinaan puskesmas. Pelaksanaan Posbindu 

PTM dapat dilakukan di masyarakat umum 

atau kelompok masyarakat khusus (Posbindu 

PTM Khusus) seperti: Tempat kerja (Instansi 

Pemerintah/UPT/Swasta), Jamaah Haji, 

Terminal/PO Bus, Sekolah, Lembaga 

Permasyarakatan, Komunitas Agama. 

Penyelenggaraan Surveilans faktor 

risiko PTM berbasis posbindu PTM dilakukan 

melalui kegiatan pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data, dan diseminasi 

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

untuk menghasilkan informasi yang objektif, 

terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, 

antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat 

sebagai bahan pengambilan keputusan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini 

menggunakan rancangan deskriptif analitik 

yang bertujuan untuk menggambarkan sistem 

informasi surveilans faktor risiko penyakit 

tidak menular melalui posbindu PTM berbasis 

web di Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan 

mengidentifikasi serta menganalisis 

permasalahan yang ada pada sistem tersebut. 

Lokasi penelitian bertempat di Bidang 

P2PTM Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang 

dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus – 31 

Agustus 2017.Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara indepth interview ke beberapa 

pegawai yang ada di Bidang P2PTM Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya. Indepth interview 

dilakukan untuk menggali lebih dalam 

bagaimana pelaksanaan sistem informasi 

surveilans faktor risiko penyakit tidak menular 

melalui posbindu PTM berbasis web yang 

berjalan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 

Wawancara dilakukan kepada beberapa orang 

yang dianggap sebagai informan kunci untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan sistem informasi surveilans faktor 

risiko penyakit tidak menular melalui 

posbindu PTM berbasis web di Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya dan permasalahan 

mana yang lebih utama untuk segera 

diselesaikan. 

Informan dalam penelitian ada 3 orang 

yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

(P2PTM), Koordinator / Pengelola Program 

Surveilans Faktor Risiko Penyakit Tidak 

Menular (FR PTM) Berbasis Posbindu PTM, 

dan Koordinator / Pengelola Program 

Surveilans Penyakit Tidak Menular Berbasis 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

di Dinas Kesehatan Kota Surabaya.Penyajian 

data berupa tabel, grafik dan gambar yang 

kemudian dianalisis dengan menggunakan 

narasi sederhana. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Mengenai Sistem Informasi 

Surveilans Faktor Risiko Penyakit Tidak 
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Menular (FR PTM) Melalui Posbindu PTM 

Berbasis Web di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya Termasuk Pemanfaatan Sistem 

Informasi Dalam Surveilans Epidemiologi :  

 

4.1 Input  

1. Man  

Tenaga pengelola program sistem 

informasi surveilans faktor risiko 

penyakit tidak menular berbasis Posbindu 

PTM di Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

berjumlah 1 orang dengan pendidikan 

terakhir D3 Keperawatan. Tenaga 

tersebut menjadi pengelola program sejak 

Januari 2017 di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya. 

Berdasarkan wawancara, menurut 

pengelola program jumlah tenaga yang 

ada belum cukup untuk menunjang 

program. Diharapkan adanya tambahan 

tenaga yang membantu dalam 

melaksanakan program sistem informasi 

surveilans FR PTM di Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya. Pengelola pernah 

mendapatkan pelatihan tentang sistem 

informasi surveilans FR PTM berbasis 

Posbindu dari Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia pada bulan Mei 2017. 

Pelatihan yang didapatkan baru sekali 

saja, sehingga pengelola merasa perlu dan 

butuh mendapatkan pelatihan lagi untuk 

meningkatkan kemampuan dalam sistem 

informasi surveilans FR PTM terutama 

mengenai portal webnya. 

Petugas Puskesmas dan kader 

Posbindu di wilayah Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya belum semuanya dapat 

mengoperasikan program sistem 

informasi surveilans FR PTM berbasis 

Posbindu. Karena memang belum 

diberikan pelatihan terhadap kader 

Posbindu, sedangkan untuk petugas 

Puskesmas beban tugas yang ditanggung 

terlalu banyak. Sehingga dalam hal ini, 

dibutuhkan petugas khusus untuk 

membantu mengentry data ke dalam 

sistem informasi surveilans FR PTM. 

 

2. Money 

Dalam pelaksanaan kegiatan 

surveilans FR PTM berbasis Posbindu 

disediakan dana yang bersumber dari 

APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) untuk biaya transportasi 

petugas Puskesmas dan kader Posbindu. 

Selain itu, untuk kegiatan sosialisasi 

Posbindu dan kegiatan lainnya sumber 

dana berasal dari BOK (Bantuan 

Operasional Kerja). Menurut pengelola 

dana tersebut sudah mencukupi untuk 

kegiatan pencatatan dan pelaporan sistem 

informasi surveilans FR PTM di Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya. 

 

3. Material 

Sarana surveilans faktor risiko 

penyakit tidak menular berbasis Posbindu 

PTM yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya yaitu 1 perangkat komputer 

lengkap, aplikasi program sistem 

informasi surveilans FR PTM, dan 

koneksi internet. Perangkat lainnya 

berupa form kegiatan untuk pencatatan 

dan pelaporan sistem informasi surveilans 

FR PTM berbasis Posbindu. Berdasarkan 

wawancara, perangkat yang tersedia dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola 

program. Akses internet yang ada di 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya dapat 

dikatakan stabil, walaupun terkadang ada 

gangguan atau tidak dapat diakses namun 

gangguan tersebut tidak berpengaruh 

terhadap kegiatan surveilans FR PTM 

berbasis Posbindu. 

Perangkat yang tersedia tersebut 

digunakan khusus untuk kegiatan 

surveilans FR PTM berbasis Posbindu 

dan tidak dicampur dengan program lain. 

Petugas yang bertanggung jawab dalam 

melaksanakan sistem informasi surveilans 

FR PTM berbasis Posbindu di Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya dapat 

mengoperasikan perangkat aplikasi 

program sistem informasi yang tersedia 

dengan cukup baik. Tetapi di lapangan 

atau bagi petugas Puskesmas dan kader 

Posbindu belum semua bisa 

mengoperasikan sistem informasi 

surveilans tersebut. 

Menurut pengelola program perangkat 

surveilans FR PTM berbasis Posbindu 

yang ada di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya sudah cukup untuk kegiatan 

pencatatan dan pelaporan sistem 

informasi surveilans FR PTM berbasis 

Posbindu. Namun berdasarkan keterangan 

dari pengelola program, sarana 

transportasi belum mencukupi kebutuhan. 

Software berupa portal web yang 

merupakan sistem informasi surveilans 
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FR PTM dari kementerian kesehatan RI 

sering mengalami error. Dimana untuk 

mengentry data peserta biasanya bisa 

sampai 50 peserta, sekarang hanya bisa 

mengentry 25 peserta saja. Bahkan 

terkadang hanya bisa 5 data peserta saja 

yang bisa di entry. Sistem informasi 

surveilans FR PTM melalui Posbindu 

berbasis web yang sering error pada 

server Kemenkes ini, mengakibatkan 

kelengkapan dan kevalidan data dalam 

sistem informasi pada web tersebut 

menjadi tidak lengkap dan kurang valid. 

Program sistem informasi surveilans 

FR PTM Posbindu di Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya saat ini berjalan secara 

offline dan online. Dimana secara online 

tetap berjalan walaupun data yang masuk 

ke dalam web tidak lengkap dan kurang 

valid, sehingga hal ini kurang maksimal 

terhadap ketersediaan data dan informasi 

yang dihasilkan. Sedangkan secara 

offline, Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

telah mengantisipasi dengan membuat 

format khusus untuk pengumpulan dan 

pelaporan data FR PTM dari 

Posbindu/Puskemas. Pengelola program 

membuat form tersebut dan dinamakan 

form ‘Rumah Rekap Bindu’. 

Pengadaan form pemeriksaan FR PTM 

Posbindu (KMS FR PTM), menggunakan 

dana APBD dan disediakan oleh bagian 

umum Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 

Kebutuhan form tersebut sudah 

mencukupi kegiatan surveilans FR PTM 

Posbindu, namun jika terdapat 

kekurangan pengelola telah membuat 

form pemeriksaan untuk menanggulangi 

hal tersebut. 

 

4. Method 

Pelaksanaan kegiatan pencatatan dan 

pelaporan surveilans FR PTM berbasis 

Posbindu dilakukan kegiatan surveilans 

aktif. Kegiatan yang dilakukan yaitu 

pengukuran faktor risiko PTM yang 

dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. 

Kegiatan surveilans pasif termasuk dalam 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP), bukan Posbindu. Berdasarkan 

wawancara dengan pengelola program, 

kedepannya antara Posbindu dan FKTP 

bisa nyambung atau klop. 

 

 

4.2 Proses 

Pelaksanaan sistem surveilans faktor 

risiko penyakit tidak menular berbasis 

Posbindu PTM berdasarkan proses atau 

langkah kegiatan surveilans terdiri dari 

pengumpulan data, pengolahan dan analisis 

data, interpretasi data dan diseminasi 

informasi. 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data faktor risiko 

penyakit tidak menular berbasis Posbindu 

PTM di Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

dikumpulkan secara offline dan online. 

Dimana yang online melalui program 

aplikasi sistem informasi surveilans FR 

PTM melalui Posbindu berbasis web, 

namun tidak berjalan optimal. Sedangkan 

secara offline data hasil pemeriksaan FR 

PTM Posbindu dikumpulkan oleh 

masing-masing Puskesmas ke Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya. 

Data di kumpulkan setiap bulan, 

frekuensi pengumpulan data yaitu sebulan 

sekali. Pengelola memberikan batas 

waktu (deadline) untuk mengumpulkan 

data maksimal tanggal 10 setiap 

bulannya. Pengumpulan data dari 

Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya, ada yang tepat waktu namun 

sebagian besar tidak tepat waktu. Alasan 

tidak tepat waktu dari Puskesmas 

dikarenakan petugas merasa repot serta 

sibuk melakukan survei keluarga sehat 

(KS) dan mengurus akreditasi. 

Data yang dikumpulkan langsung ke 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya berupa 

rekapan hasil pemeriksaan FR PTM 

Posbindu menggunakan form Rumah 

Rekap Bindu dalam format excel yang 

dibuat oleh pengelola program. 

Sedangkan data offline yang di entry 

menggunakan form dari sistem informasi 

surveilans FR PTM Posbindu berbasis 

web dikirim via email. Data yang 

dikumpulkan meliputi : Data sosial; Data 

wawancara; Data pengukuran; Data 

konseling; dan Data rujukan. 

Data yang dikumpulkan tidak 

semuanya terisi lengkap, data sosial, data 

wawancara, dan data pengukuran masih 

ada sebagian yang tidak terisi. Sedangkan 

data konseling dan data rujukan sebagian 

besar tidak terisi. Apabila mengentry data 

di sistem informasi berbasis web data 

yang harus ada yaitu NIK (Nomor Induk 
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Kependudukan), jika data tersebut tidak 

ada maka peserta tersebut tidak dapat di 

entry. 

Data peserta yang sudah di entry ke 

dalam aplikasi sistem informasi 

surveilans FR PTM, apabila dilakukan 

pemeriksaan lagi dan akan di entry maka 

data peserta tersebut tidak akan bisa 

masuk ke dalam sistem informasi lagi. 

Data akan di perbaharui dalam jangka 

waktu 1 tahun, sehingga riwayat 

pemeriksaan dari peserta Posbindu tidak 

dapat diketahui. 

 

2. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data surveilans FR PTM 

Posbindu di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya hanya berupa hasil rekapan atau 

jumlah dari semua Puskesmas yang 

melaporkan data hasil pemeriksaan FR 

PTM Posbindu. Data dari form Rumah 

Rekap Bindu diolah (dijumlahkan) 

langsung karena setiap bulan harus 

memasukkan laporan kegiatan. Data yang 

terkumpul tidak dilakukan analisis, baik 

analisis orang, tempat, maupun waktu. 

Pengolahan dan analisis data tidak 

ditampilkan dalam bentuk diagram, 

grafik, ataupun tabel. Namun yang ada 

hanyalah berupa hasil rekapan dalam 

form Rumah Rekap Bindu. 

 

3. Interpretasi Data 

Data surveilans faktor risiko penyakit 

tidak menular berbasis Posbindu di Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya tidak dilakukan 

interpretasi, dan tidak dilakukan 

perhitungan untuk dibandingkan dengan 

target atau indikator cakupan yang ada di 

petunjuk teknis surveilans faktor risiko 

penyakit tidak menular melalui Posbindu 

berbasis web dari Kemenkes RI. Sehingga 

tidak diketahui apakah target program 

tercapai atau belum. 

 

4. Diseminasi Informasi 

Diseminasi informasi dilakukan 

berupa laporan ke pemerintah kota 

(Pemkot) via aplikasi e-monev yang 

dikumpulkan setiap tanggal 8 per 

bulannya. Sedangkan untuk diseminasi ke 

Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Kementerian Kesehatan melalui portal 

web sistem informasi surveilans FR PTM 

berbasis Posbindu. 

4.3 Output 

Penyebarluasan data dan informasi yang 

dilakukan dalam lingkup dinas saja. Informasi 

yang disampaikan berupa prevalensi dan 

jumlah kasus penyakit per tahun. Proses 

penyebarluasan informasi dapat berupa 

laporan tahunan, disampaikan melalui radio, 

bagian promosi kesehatan, atau saat menjadi 

narasumber untuk memberikan presentasi. 

 

4.4 Feedback (Umpan Balik) 

Umpan balik yang diberikan dalam 

pelaksanaan program sistem informasi 

surveilans FR PTM melalui Posbindu PTM 

berupa penambahan alat Posbindu Kit kepada 

petugas Puskesmas atau kader Posbindu, kader 

Posbindu di fasilitasi dengan pemberian kartu 

BPJS, dan penambahan anggaran. Pengelola 

program sering melakukan supervisi terhadap 

kegiatan Posbindu. Selain itu dilakukan 

analisis mapping area terhadap faktor risiko 

PTM untuk mengetahaui faktor risiko yang 

dominan di suatu daerah sehingga dilakukan 

intervensi berupa penyuluhan kesehatan. 

 

5. KESIMPULAN 

Gambaran sistem informasi surveilans 

faktor risiko penyakit tidak menular (FR PTM) 

di Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

berdasarkan pendekatan sistem, yaitu: 

a. Input : SDM atau tenaga pengelola 

program yang dimiliki yaitu 1 orang 

dengan pendidikan terakhir D3 

Keperawatan. Perangkat komputer dan 

program aplikasi surveilans PTM tersedia 

untuk menjalankan kegiatan surveilans 

FR PTM. Sarana transportasi masih 

kurang dalam menjalankan kegiatan 

surveilans. 

b. Proses : pengumpulan data kegiatan 

surveilans FR PTM dikumpulkan setiap 

bulan dari setiap Puskesmas ke Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya. Masih banyak 

yang mengalami keterlambatan dalam 

mengumpulkan data. Pengolahan dan 

analisis data belum dilakukan secara 

maksimal. Diseminasi informasi 

dilakukan berupa laporan ke pemerintah 

kota (Pemkot) via aplikasi e-monev yang 

dikumpulkan setiap bulan. 

c. Output : penyebarluasan data dan 

informasi yang dilakukan dalam lingkup 

dinas saja. Informasi yang disampaikan 

berupa prevalensi dan jumlah kasus 

penyakit per tahun. Proses 
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penyebarluasan informasi dapat berupa 

laporan tahunan, disampaikan melalui 

radio, bagian promosi kesehatan, atau saat 

menjadi narasumber untuk memberikan 

presentasi. 

d. Feedback : umpan balik yang diberikan 

berupa penambahan alat Posbindu Kit 

kepada petugas Puskesmas atau kader 

Posbindu, kader Posbindu di fasilitasi 

dengan pemberian kartu BPJS, dan 

penambahan anggaran. Selain itu 

dilakukan analisis mapping area terhadap 

faktor risiko PTM untuk mengetahaui 

faktor risiko yang dominan di suatu 

daerah sehingga dilakukan intervensi 

berupa penyuluhan kesehatan. 

Sistem surveilans FR PTM di Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya berjalan secara online dan 

offline. Online menggunakan portal web 

berupa program aplikasi surveilans PTM dari 

Kemenkes RI, sedangkan secara offline 

menggunakan form Rumah Rekap Bindu. 

Masalah dalam sistem informasi 

surveilans FR PTM melalui Posbindu PTM 

berbasis web di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya, yaitu: Jumlah tenaga (SDM) masih 

kurang dalam menunjang program surveilans 

FR PTM melalui Posbindu PTM; Kader 

Posbindu dan petugas Puskesmas belum 

semuanya dapat mengoperasikan aplikasi 

surveilans FR PTM; Pengelola program belum 

mengetahui dan belum mendapat pelatihan 

mengenai semua fitur yang ada dalam aplikasi 

surveilans FR PTM berbasis Posbindu; Sarana 

transportasi belum mencukupi kebutuhan 

dalam melaksanakan kegiatan Posbindu PTM; 

Software (portal web) aplikasi surveilans FR 

PTM dari Kemenkes RI sering mengalami 

gangguan (error); Petugas pelaksana Posbindu 

masih ada yang menggunakan excel biasa 

untuk mengentry data, bukan menggunakan 

format data offline yang dari aplikasi 

surveilans FR PTM; Pengumpulan data dan 

pelaporan data kegiatan Posbindu PTM dari 

Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sering mengalami keterlambatan; Data yang 

dikumpulkan tidak terisi lengkap dan terdapat 

ketidak sesuaian data antar pemeriksaan faktor 

risiko; Penggunaan aplikasi surveilans PTM 

belum optimal; Proses kegiatan surveilans dari 

pengolahan, analisis, dan interpretasi data 

belum dilakukan secara maksimal. Baik data 

online maupun data offline; Pengolahan data 

untuk mengetahui capaian indikator proporsi 

dan indikator cakupan pemeriksaan FR PTM 

belum dilakukan; Pemantauan terhadap 

peserta yang melakukan pemeriksaan FR PTM 

Posbindu belum berjalan optimal; Indikator 

proporsi pemeriksaan FR PTM ada yang 

belum mencapai target; Cakupan pemeriksaan 

FR PTM di Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

belum mencapai target; Kerjasama dan 

koordinasi lintas program dan lintas sektor 

belum berjalan maksimal; Riwayat 

pemeriksaan dari peserta yang melakukan 

pemeriksaan FR PTM Posbindu belum dapat 

diketahui/dilihat melalui aplikasi surveilans 

PTM; dan Data demografi penduduk belum 

tersedia, baik dalam aplikasi surveilans PTM 

maupun pada pengelola program. 
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Abstract 
Electronic medical record (EMR) defined as a digital version of a patient’s medical information. Rekmed.com© 

is a cloud based EMR that provide feasibility to doctor in daily practice. The main issue of electronic medical 

record is cybersecurity. It affects data security and patient confidentiality that can make ethics and legal 

implications. Based on this problem, cybersecurity test and analytic are needed for Rekmed.com© and every 

EMR. Penetration testing (pen-test) method was used in this research. The aim of this method is to test 

Rekmed.com© system safety. Cybersecurity analytics was continued after this pen-test.Rekmed.com© relatively 

secure for users. Although, there are some potential cyberattack targets such as arbitrary file upload that could 

deface the homepage. The implications of this condition will interfere with health services as well as data 

security threats of patients and doctors.Rekmed.com© doing the right thing as an EMR in Indonesia for doing 

pen-test for its security, thus knowing it weakness. All EMR system should do the same thing. These process 

were recommended periodically to minimize potential cyberattacks.  
 

Keywords: Rekmed.com©,elelctronic medical record, cybersecurity, ethics, law 

 

1. INTRODUCTION 

The development of electronic medical 

record technology (EMR) in the last decade 

has reached the utilization of cloud computing. 

With this technology the healthcare provider 

facilities can minimize the procurement of 

infrastructure in the form of servers for the 

EMR system.[Yao et al, 2014]. 

Ease of use, benefits and economic 

value are some factors of choosing cloud-

based EMR (Cloud EMR).[Yao et al, 

2014].Rekmed.com © is a cloud-based EMR 

service that has been available since July 2016 

until now, and as of October 2017, 549 doctors 

have joined the service. Patients and 

physicians as users of the service only require 

internet access from a device or computer to 

use it[rekmed.com, 2016]. 

However, the easiness of cloud EMR 

has a risk in terms of cyber security[Grealish, 

2016].The incidence of hacking of electronic 

information systems in the health sector 

worldwide has increased in 

2017[healthcareitnews, 2017].The 

Ransomware Wannacry attack on several 

hospitals in Indonesia in May 2017 is a 

reminder that aspects of cyber security in 

health information systems, especially 

electronic medical records cannot be 

ignored[Widiartanto, 2017]. 

In addition to disruptions of the EMR 

service, hacking the electronic medical record 

system can have implications for current 

lawsuits such as medical records, medical data 

confidentiality and public data security. 

Therefore, in this research will be 

discussed about the experience of improving 

the system Rekmed.com in testing cyber 

security along with Medicolegal related 

analysis. 
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2. LITERATURE REVIEW 

Cloud based EMR 

Cloud based EMR or cloud EMR or 

online EMR is an electronic medical record 

service where users do not need to provide 

physical server infrastructure because it has 

been replaced by a virtual server commonly 

called cloud because as if it is located in the 

cloud[Yao et al, 2014]. 

With the convenience of online EMR, 

then the cost of procurement of physical 

servers and their supporters such as cooling 

rooms, shelves and electricity supply by health 

care provider can be suppressed. Users in this 

case are the medical doctors or health 

careproviders just need an internet access and 

only paythe service of online EMRas they use 

it [CMU, 2015]. 

Patient data will be stored in a cloud 

server that can be accessed anywhere and 

anytime. Data can be stored longer than the 

use of a paper medical record [Yao et al, 

2014]. 

 

Figure 1.Implementation example ofCloud 

EMR [CMU, 2015] 

Cyber Security 

Cyber security is an activity to perform 

security in the prevention of cyber attack. 

Cyber attack is any kind of deliberate action to 

interfere with confidentiality, integrity, and 

availability of information[HNAmerica, 2017]. 

The shift in paper-based work culture 

toward paperless by information technology 

raises various cyber security issues such as 

phishing, malware / ransomware, blind spot 

encryption, cloud attack, data leakage by 

internal employees [Grealish, 2016]. 

 

In the year 2017 was recorded 39 events 

of cyber attack on health information system 

in various countries including electronic 

medical record services [healthcareitnews, 

2017].Therefore to strengthen the defense of 

cyber security in the health information 

systems is important [Jaret,MP. 2017]. 

 

3.  RESEARCH METHOD 

The research was conducted with one of 

cyber security method that is penetration-

testing (pen-test) onto Rekmed.com© service. 

Pen-test aims to determine the vulnerability of 

systems that can be utilized by irresponsible 

parties. In the next stage, an analysis of the 

risk of medicolegal can be conducted. 

4. RESULT AND DISCUSSION 

After pen-test had been conducted, it was 

founded some security flaws that potentially 

trigger cyber attacks, such as: 

4.1 Arbitrary file upload 

The vulnerability to arbitrary files 

uploaded on rekmed.com © was found on the 

feature of doctors profile photo upload. This 

vulnerability can occur due to the absence of 

checking and filtering on the upload feature 

within the web [Leonaneesh, 2011]. 

 

Figure 2.Arbitrary file upload flaw 

In this flaw, the hacker can upload all 

types of file formats without any restrictions 

and filters at all. If the hacker uploads a 

backdoor-like script then the attacker will gain 

access to both the control panel and the 

database. Surely this will risk the destruction, 

theft and misuse of data. 
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a. XSS Attack 

Cross site-scripting (XSS) is an attack 

method by injecting code into a site as if it is 

from the site itself[Indrajit, 2017]. In this pen-

test step, the attacker finds the admin cookie 

so that the attacker can instantly become an 

administrator without having to login. 

 

Figure 3.Attacker becameadministrator with 

XSS 

The worst impact of this XSS attack is to 

make the web codes become error as in the 

figure 4 the user profile becomes damage. 

 

Figure 4.User profile becomes damage 

because of XSS attack 

b. Medicolegal Aspect  

In the medicolegal aspect, cyber attacks 

can disrupt the security of cloud services 

where patient data can be spread freely so that 

medical secrets are not guaranteed. The 

opening of medical secrets is a very crucial 

legal issue that can be punished by criminal or 

penalty as stated in the Ministry of Health 

Regulation No. 269 year 2008 about Medical 

Records, Ministry of Health Regulation No. 36 

year 2012 about the Secrets of Medicine, and 

Republic of Indonesia Regulation No. 11 year 

2008 about Information and Electronic 

Transactions. 

Moreover, data stability and data security 

need to be considered so that patient data is 

not lost. The elimination of patient medical 

record data is crucial because it is the same as 

eliminating evidence. 

To avoid these possibilities, the online 

EMR service is required to perform: 

a. Evaluate of cyber security on a regular 

basis, at least 2 times a year 

(HNAmerica, 2017). 

b. Limit who can access the online EMR 

by improving the login security. 

c. Analyze user access history log to 

detect suspicious access (Breier and 

Branišová, 2015). 

d. Back up data periodically.  

After the pen-test procedure is completed, 

the technician team of rekmed.com© 

immediately make improvements to protect 

the system to be safe when accessing by the 

user. 

5. CONCLUSION 

Pen-test procedure that performed by 

rekmed.com© as an online EMR service in 

Indonesia is the right step even though there 

has not been an attack on the system yet. 

Testing and strengthening cyber security is 

highly recommended for those who have 

cloud-based EMR service or EMR services 

stored on physical servers. However, the cloud 

EMR is more vulnerable because of its 

freedom of access and login. This process 

should be done periodically to increase the 

satisfaction and security of service that use by 

user. 
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Abstract 

Along with technological developments, the development of computer-based and internet-based Tuberculosis 

surveillance system continues in order to produce quick and precise information. Currently,Tuberculosis 

Integrated Information System has been implemented in Indonesia.Nevertheless, the calculation for indicator of 

Tuberculosis program is still done manually.This was a qualitative study. We interviewed the Tuberculosis 

supervisor deputy in Lamongan District Health Office and developed a spreadsheet-based applications with 

System Development Life Cycle (SDLC) approach. The application was aimed to assist the calculation of 

indicators and mapping outcomes of indicators per Public Health Center in Lamongan District as well as 

calculating the accuracy of quarterly Tuberculosis reporting data. Applications were called INMAP-TB. The 

acceptance of INMAP-TB application was assessed with the Technology Acceptance Model (TAM).The 

acceptance of INMAP-TB application in Lamongan District Health Office shows positive acceptance based on 

perception of ease of use and user's usefulness which further affects actual system use. Expansion of coverage 

area of INMAP-TB implementation needs to be done so that it can be analyzed further. Utilization of 

information result from data processing with INMAP-TB can be used as a feedback from District Health Office 

to Public Health Centers. 

 

Keywords:  aplikasi, indikator, tuberkulosis, sistem informasi

 

1. PENDAHULUAN  

Seiring perkembangan teknologi, 

pengembangan sistem surveilans TB berbasis 

komputer dan internet terus dikembangkan 

untuk menghasilkan informasi yang cepat dan 

tepat sehingga upaya penanggulangan menjadi 

lebih terarah. Saat ini telah dikenal Sistem 

Informasi Terpadu Tuberkulosis (SITT). Akan 

tetapi pada pelaksanaannya masih perlu 

dilakukan pelatihan pada wakil supervisor 

(wasor) TB di Kabupaten/Kota (Warta TB 

Indonesia, 2013). 

Pada prinsip umum sistem surveilans, 

otoritas kesehatan (dalam penelitian ini adalah 

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan) 

diharapkan untuk memberi feedback kepada 

fasilitas kesehatan (Puskesmas) setelah data 

yang diterima, diolah dan dianalisis. Hasil 

Evaluasi Sistem Surveilans TB Paru di 

Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa 

feedback dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lamongan kepada Puskesmas seringkali sulit  

 

 

 

disusun. Hal tersebut terjadi sebagai akibat 

dari keterlambatan pengiriman laporan oleh 

Puskesmas yang menyebabkan informasi yang 

diperoleh tidak aktual. Selain itu, beberapa 

menu pengolahan data pada SITT belum dapat 

dioperasikan karena memerlukan koneksi 

internet yang stabil. Kesulitan penyusunan 

feedback dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lamongan kepada Puskesmas menyebabkan 

terjadinya gangguan dalam monitoring dan 

evaluasi program pengendalian TB serta pada 

advokasi pengambilan kebijakan terkait 

penanggulangan TB di Kabupaten Lamongan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

perlu dirancang sebuah aplikasi sederhana 

sebagai upaya mengoptimalisasi pengolahan 

data TB sehingga dapat dilakukan pemberian 

feedback oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

kepada Puskesmas di Kabupaten Lamongan 

sesuai dengan konsep surveilans. Untuk 

mengetahui penerimaan pihak Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lamongan terhadap 
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aplikasi tersebut, maka dilakukan pengukuran 

dengan pendekatan Technology Acceptance 

Model (TAM). 

 

2. KAJIAN LITERATUR  

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit 

infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis.Sejak tahun 1993, 

World Health Organization (WHO) 

menyatakan bahwa TB merupakan 

kedaruratan global bagi kemanusiaan. Hingga 

saat ini, masalah TB masih merupakan 

masalah yang menjadi beban yang cukup besar 

di masyarakat Indonesia. Hal tersebut 

berhubungan dengan berbagai tantangan baru 

yang harus dihadapi dalam pengendalian TB 

seperti ko-infeksi TB dan HIV, TB yang 

resisten obat dan tantangan lainnya dengan 

tingkat kompleksitas yang semakin tinggi 

(Kemenkes RI, 2011). 

Pada tahun 2014, WHO mencatat 9,6 juta 

manusia menderita penyakit TB dan 1,5 juta 

diantaranya meninggal dunia. Diperkirakan 

terdapat 1 juta anak yang menderita TB dan 

140.000 anak meninggal karena penyakit 

tersebut. India, Indonesia, dan China 

merupakan tiga negara dengan jumlah kasus 

TB tertinggi. Diperkirakan terdapat 1 juta 

kasus baru TB di Indonesia tiap tahun. Hasil 

survei nasional prevalensi TB tahun 

2013/2014 menunjukkan angka prevalensi TB 

di Indonesia mencapai 403 kasus per 100.000 

penduduk (WHO, 2015).  

Surveilans TB adalah suatu rangkaian 

kegiatan mulai dari pengumpulan data 

penyakit secara sistematik, hinggaanalisis dan 

interpretasi data. Hasil analisis 

didiseminasikan untuk kepentingan tindakan 

kesehatan masyarakat dalam upaya 

menurunkan angka kesakitan dan angka 

kematian TB serta untuk peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat. Ada 2 macam metode 

surveilans TB, yaitu: Surveilans Rutin 

(berdasarkan data pelaporan),dan Surveilans 

Non Rutin (berupa survei: periodik dan 

sentinel) (Kemenkes RI, 2014). 

Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi 

manajemen untuk menilai keberhasilan 

pelaksanaan program TB. Monitoring 

dilakukan secara berkala sebagai deteksi awal 

masalah dalam pelaksanaan kegiatan program 

sehingga dapat segera dilakukan tindakan 

perbaikan.  

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh 

mana pencapaian tujuan, indikator, dantarget 

yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan 

dalam rentang waktu lebih lama, 

biasanyasetiap 6 bulan s/d 1 

tahun.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

merupakan tanggung jawab masing-masing 

tingkat pelaksanaprogram, mulai dari Fasilitas 

kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 

Dinas Kesehatan Provinsi hingga Pusat 

(Kementerian Kesehatan). Seluruhkegiatan 

program harus dimonitor dan dievaluasi mulai 

dari aspek masukan (input), proses,maupun 

keluaran (output) dengan cara menelaah 

laporan, pengamatan langsung danwawancara 

ke petugas kesehatan maupun masyarakat 

sasaran.Komponen utama untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi adalah: pencatatan 

pelaporan, analisis indikator,dan hasil dari 

supervisi. 

Untuk menilai kemajuan atau keberhasilan 

penanggulangan TB digunakan 

beberapaindikator. Dari 21 indikator TB pada 

pedoman nasional penanggulangan TB, 13 

indikator memiliki tingkat pemanfaatan pada 

level fasilitas kesehatan. Sementara itu, pada 

level dinas kesehatan Kabupaten/Kota terdapat 

17 indikator (Kemenkes, 2014). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 

2016 hingga Februari 2017 di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lamongan. Data yang dikumpulkan 

adalah data primer yang diperoleh melalui 

kuesioner dan wawancara kepada responden. 

Responden pada penelitian ini adalah wasor TB 

dan kepala seksi Pengendalian Penyakit 

Menular Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lamongan. Informan kunci pada penelitian ini 

adalah wasor TB Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lamongan. 

Penelitian bersifat observasional 

deskriptif. Aplikasi dikembangkan oleh peneliti 

dengan berbasis spreadsheet dan dinamakan 

INMAP-TB. Penerimaan terhadap aplikasi 

INMAP-TB dilakukan dengan pendekatan 

Technology Acceptance Model (TAM) yang 

dikembangkan oleh Davis (1989) berdasarkan 

Theory of Reasoned Action. Berikut ini adalah 

kerangka TAM: 
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Gambar 1. Kerangka Technology Acceptance Model (TAM) 

 

Technology Acceptance Model (TAM) 

dimanfaatkan untuk memperkirakan 

penerimaan individu terhadap sebuah sistem 

dan teknologi. Pada TAM terdapat dua faktor 

utama, yaitu perceived usefulness (persepsi 

kebermanfaatan) dan perceived ease of use 

(persepsi kemudahan penggunaan), yang 

mempengaruhi actual system use (penggunaan 

sistem secara aktual). Davis (1989) 

mendefenisikan perceived usefulness sebagai 

pandangan subjektif pengguna terhadap 

kemampuan sistem aplikasi dalam membantu 

meningkatkan kinerja kerja. Perceived ease of 

use didefenisikan sebagai derajat kemudahan 

seorang pengguna memanfaatkan sistem 

aplikasi. Perceived usefulness dan perceived 

ease of use dipengaruhi oleh berbagai variabel 

eksternal, terutama sosial-budaya dan politik. 

Sementara itu, attitude toward using (sikap 

terhadap penggunaan sistem) berhubungan 

dengan penilaian pengguna mengenai keperluan 

untuk memanfaatkan suatu sistem aplikasi. 

Behavioural intention to use (minat perilaku 

menggunakan sistem) digunakan sebagai 

ukuran kemungkinan pemanfaatan aplikasi. 

 

4. HASIL  

Gambaran Pengembangan Aplikasi 

INMAP-TB 

Sejak tahun 2012, telah dikembangkan 

suatu sistem informasi untuk kebutuhan 

surveilans TB Paru di Indonesia yang dikenal 

sebagai Sistem Informasi Terpadu 

Tuberkulosis (SITT). Terdapat SITT offline 

dan SITT online. Hingga saat ini, SITT masih 

mengalami beberapa perubahan. Beberapa 

fungsi pada SITT masih belum dapat 

difungsikan, salah satunya adalah perhitungan 

indikator TB sehingga wasor TB Dinas 

Kesehatan masih menghitung secara manual. 

Pengembangan INMAP-TB dilakukan 

dengan pendekatan Siklus pengembangan 

sistem informasi (Information Systems 

Development Cycle) atau dikenal juga sebagai 

siklus hidup pengembangan sistem (System 

Development Life Cycle-SDLC). SDLC terdiri 

atas beberapa langkah: 

1. System Initiantion 

Pada langkah ini, dilakukan perencanaan 

awal dengan mendefinisikan lingkup, 

tujuan, jadwal dan anggaran. Aplikasi 

INMAP-TB memiliki ruang lingkup 

terbatas pada surveilans TB, dengan tujuan 

pengolahan indikator TB sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi wasor TB Dinas 

Kesehatan dalam pemetaan capaian 

indikator. 

2. System Analysis 

Analisis sistem ditujukan untuk 

menyediakan pemahaman yang lebih 

menyeluruh terhadap masalah-masalah 

dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu 

pentingnya sistem baru dikembangkan. 

Aplikasi INMAP-TB dikembangkan 

sebagai respon terhadap kebutuhan 

pengolahan indikator TB yang belum 

dapat dipenuhi pada SITT. Indikator TB 

merupakan data yang diperlukan untuk 

mengevaluasi sistem surveilans TB yang 

telah dilaksanakan. Selain itu, pada 

pelaksanaan surveilans TB di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lamongan, belum 

terdapat absensi pengumpulan laporan 

sehingga belum dapat dihitung ketepatan 

pelaporan data TB. Aplikasi INMAP-TB 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

dan performa sistem surveilans TB. 

3. System Design 

Pada langkah ini dilakukan perancangan 

sistem, meliputi input, output, struktur file, 

program, prosedur, perangkat keras dan 

perangkat lunak yang diperlukan untuk 

mendukung sistem informasi. Adapun 

pada Aplikasi INMAP-TB secara umum 

dapat digambarkan pada gambar 

External 

Variables 

 

Attitude 

Toward 

Using (A) Perceived Ease 

of USE (PEoU) 

Perceived 

Usefuness (U) 

Behavioral 

Intention to 

Use (BI) 
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2.Aplikasi INMAP-TB disusun berbasis 

spreadsheet. Peta wilayah Kabupaten 

Lamongan per wilayah kerja Puskesmas 

dibuat dengan aplikasi Arcview GIS versi 

3.3. Data wilayah kerja Puskesmas 

diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lamongan. Shapefile peta diubah menjadi 

freeform dan kemudian dipindahkan ke 

spreadsheet lalu dihubungkan ke data 

dengan assign macro. 

4. System Implementation 

Implementasi sistem adalah pengoperasian 

sistem baru. Aplikasi INMAP-TB telah 

diuji coba oleh wasor TB. Selanjutnya 

Aplikasi INMAP-TB dievaluasi dengan 

pendekatan TAM. 

Karakteristik Responden  

Responden dalam penelitian ini 

selanjutnya berperan sebagai user (pengguna) 

dari aplikasi INMAP-TB. Responden pertama 

adalah wasor TB Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lamongan yang berjenis kelamin perempuan, 

berusia 46 tahun dengan pendidikan terakhir 

sarjana. Responden kedua adalah kepala 

seksiPencegahan Penyakit Menular Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lamongan yang 

berjenis kelamin laki-laki, berusia 52 tahun 

dengan pendidikan terakhir sarjana. 
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Gambar 2. Alur Penggunaan Aplikasi INMAP-TB 

 

 

Tabel 1. Persepsi Kebermanfaatan Aplikasi INMAP-TB 

Aspek Penilaian Responden 
Jawaban 

STS TS S SS 

Aplikasi meningkatkan kualitas surveilans TB 
1 - - - √ 

2 - - - √ 

Aplikasi meningkatkan kontrol terhadap 

surveilans TB 

1 - - - √ 

2 - - - √ 

Aplikasi meningkatkan efisiensi pekerjaan 
1 - - - √ 

2 - - - √ 

Aplikasi memberi dukungan terhadap 

surveilans TB 

1 - - - √ 

2 - - - √ 

Aplikasi meningkatkan efektivitas pekerjaan 
1 - - - √ 

2 - - - √ 

Aplikasi mempermudah surveilans TB 

dilaksanakan 

1 - - - √ 

2 - - - √ 

Secara keseluruhan, aplikasi bermanfaat dalam 

pekerjaan 

1 - - - √ 

2 - - - √ 
  

 

 

Data TB  

Dinkes 

Kabupaten 

Data TB  

Puskesmas 

INMAP-TB 

OUTPUT: 

1. Indikator TB 

Dinas Kesehatan 

dan Per 

Puskesmas 

2. Pemetaan 

Indikator TB Per 

wilayah kerja 

Puskesmas 

3. Ketepatan 

Pelaporan Data 
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Tabel 2. Persepsi Kemudahan Penggunaan Aplikasi INMAP-TB 

Aspek Penilaian Responden 
Jawaban 

STS TS S SS 

Aplikasi mudah dioperasikan 
1 - - - √ 

2 - - - √ 

Aplikasi mudah dikontrol 
1 - - - √ 

2 - - - √ 

Aplikasi bersifar fleksibel 
1 - - - √ 

2 - - - √ 

Penggunaan aplikasi jelas dan dapat dipahami 
1 - - - √ 

2 - - - √ 

Penggunaan aplikasi tidak perlu banyak waktu 

dan tenaga 

1 - - - √ 

2 - - - √ 

Penggunaan aplikasi sederhana 
1 - - - √ 

2 - - - √ 

 

Technology Acceptance Model (TAM) 

Perceived Usefulness 

Hasil dari kuesioner yang diberikan 

kepada respondenmengenai persepsi 

kebermanfaatan aplikasiINMAP-TB dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Berikut adalah hasil wawancara kepada 

responden mengenai persepsi kebermanfaatan 

aplikasi INMAP-TB: 

 

“INMAP-TB ini sangat bermanfaat 

sekali, membantu saya pada pemaparan 

dataatau pada saat saya diminta data 

secara mendadak. Dengan adanya 

aplikasi ini sangat membantu sekali 

dalam menjalankan program TB” – MS 

 

“Sebelumnya belum ada aplikasi seperti 

ini di Dinkes Lamongan. Aplikasi 

yangseperti ini memang sangat 

dibutuhkan” - MA 

 

Perceived Ease of Use 

Hasil dari kuesioner yang diberikan 

kepada responden mengenai persepsi 

kemudahan penggunaan aplikasi INMAP-TB 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Hasil wawancara kepada responden 

mengenai persepsi kemudahan penggunaan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

“Manual penggunaan aplikasi INMAP-TB 

ini mudah. Tidak tahu sih nanti masing-

masing orang berbeda. Tapi saya yang 

merasa masih kurang terampil komputer 

sudah bisa menjalankan, jadi saya rasa 

mudah” - MS 

“Ini mudah penggunaannya, tinggal 

masukkan data, lalu tekan tombol itu untuk 

keluarin petanya, selesai” - MA  

 

Attitude Toward Using  

Hasil dari kuesioner yang diberikan 

kepada responden mengenai sikap terhadap 

penggunaan aplikasi INMAP-TB dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Hasil wawancara kepada responden 

mengenai minat perilaku penggunaan sebagai 

berikut: 

 

“Sebenarnya setiap program perlu 

aplikasi seperti ini. Terutama karena 

tidak semua pemegang program terampil 

komputer. Dengan aplikasi seperti ini 

memudahkan untuk menjalankan kegiatan 

surveilans penyakit” - MS 

“Aplikasi ini memang sangat membantu 

dalam pelaksanaan program, 

terkhususnya program TB” – MA 

 

Behavioral Intention To Use 
Hasil dari kuesioner yang diberikan 

kepada responden mengenai minat perilaku 

penggunaan aplikasi INMAP-TB dapat dilihat 

pada Tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 3.Sikap Terhadap Penggunaan Aplikasi 

INMAP-TB 

Aspek 

Penilaian 

Responde

n 

Jawaban 

ST

S 

T

S 
S 

S

S 

Aplikasi 

INMAP-TB 

diperlukan 

pada tingkat 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten. 

1 - - - √ 

2 - - - √ 

Saya yakin 

dengan 

memanfaatka

n Aplikasi 

INMAP-TB 

dapat 

mempermud

ah 

pemantauan 

situasi TB 

per wilayah 

kerja 

Puskemas. 

1 - - - √ 

2 - - - √ 

 

Tabel 4. Minat Perilaku Penggunaan 

Aplikasi INMAP-TB 

Aspek 

Penilaian 

Responde

n 

Jawaban 

ST

S 

T

S 
S 

S

S 

Saya akan 

menggunak

an Aplikasi 

INMAP-TB 

untuk 

pengolahan 

indikator 

TB secara 

berkala. 

1 - - - √ 

2 - - - √ 

Saya akan 

menggunak

an Aplikasi 

INMAP-TB 

untuk 

pengolahan 

indikator 

TB secara 

berkala. 

1 - - - √ 

2 - - - √ 

 

 

 

 

 

Hasil wawancara kepada responden mengenai 

minat perilaku penggunaan sebagai berikut: 

 

“Terus.. Saya akan terus pakai aplikasi 

ini kedepannya” - MS  

 

“Data triwulan maupun tahunan bisa 

mengena pada pemakaian program ini, 

jadi saya rasa bisa dipakai untuk 

kedepannya” - MA 

 

Actual System Use 

Penggunaan sesungguhnya lebih 

dikenal sebagai persepsi penggunaan 

(perceived usage) karena penggunaan 

sesungguhnya tidak dapat diobservasi oleh 

peneliti dengan menggunakan daftar 

pertanyaan. Pengukuran persepsi penggunaan 

dilakukan terhadap jumlah waktu yang 

digunakan untuk berinteraksi dengan sistem 

dan frekuensi penggunaannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden, penggunaan aplikasi INMAP-TB 

akan dimanfaatkan dalam mengolah data TB 

triwulan dan tahunan, sesuai dengan anjuran 

pada buku Pedoman Nasional Pengendalian 

Tuberkulosis tahun 2014.  

 

5. PEMBAHASAN 

Sistem Informasi berbasis komputer 

untuk menjalankan surveilans TB telah 

dikembangkan sejak tahun 2012 di Indonesia. 

Sistem yang lebih dikenal sebagai Sistem 

Informasi Terpadu Tuberkulosis (SITT) telah 

diterapkan hingga tingkat fasilitas kesehatan. 

Hingga saat ini, SITT masih mengalami 

pembaharuan. Pada SITT versi 2 yang saat ini 

digunakan oleh wasor TB Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lamongan, ditemukan beberapa 

permasalahan terkait pengolahan data TB, 

salah satunya yaitu menu penghitungan 

otomatis Case Notification Rate (CNR) yang 

tidak dapat dioperasikan. Selain CNR, 

indicator lainnya juga belum dapat dihitung 

dengan menggunakan SITT sehingga wasor 

TB Dinas Kesehatan terpaksa melakukan 

penghitungan secara manual. 

Untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, dirancang sebuah aplikasi sederhana 

berbasis spreadsheet yang dinamakan 

INMAP-TB. Aplikasi ini kemudian dievaluasi 

dengan pendekatan TAM. Adapun poin 

penting pada evaluasi dengan pendekatan 
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TAM adalah persepsi kebermanfaatan dan 

persepsi kemudahan penggunaan. 

Davis (1989) mendefenisikan persepsi 

kebermanfaatan (perceived usefulness) 

sebagai: “The degree to which a person 

believes that using a particular system would 

enhance his or her job performance” dan 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease of use) sebagai: “the degree to which a 

person believes that using a particular system 

would be free of effort”.  

Pada Tabel 1 (hasil kuesioner persepsi 

kebermanfaatan aplikasi INMAP-TB) dan 

hasil wawancara dengan wasor TB dan 

Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lamongan, persepsi kebermanfaatan dari 

aplikasi INMAP-TB dinilai tinggi. Hal serupa 

juga terjadi pada persepsi kemudahan 

penggunaan aplikasi INMAP-TB yang dapat 

dilihat pada Tabel 2 (hasil kuesioner persepsi 

kemudahan penggunaan aplikasi INMAP-

TB). Kedua variabel tersebut dapat 

menunjukkan bahwa aplikasi INMAP-TB 

telah dapat diterima dan digunakan oleh user 

(responden) dengan asumsi bahwa aplikasi 

mudah untuk dioperasikan dan telah 

memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang paling 

utama dirasakan kepentingannya oleh 

responden adalah pemetaan capaian indikator 

TB yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan 

Pedoman Nasional Pengendalian 

Tuberkulosis terdapat 12 indikator TB yang 

seharusnya dihitung pada tingkat fasilitas 

kesehatan. 

Perceived usefulness (persepsi 

kebermanfaatan) dan perceived ease of use 

(persepsi kemudahan penggunaan) pada 

penelitian Davis (1989) berperan sebagai 

prediksi terhadap behavioural intention to use 

(minat perilaku menggunakan sistem) yang 

selanjutnya mempengaruhi actual system use 

(penggunaan sistem secara aktual). Venkatesh 

(2000) menambahkan beberapa variabel pada 

kerangka TAM, yaitu pada variabel eksternal 

yang mempengaruhi perceived ease of use 

(persepsi kemudahan penggunaan) dan 

menyusun TAM 2 dikarenakan keterbatasan 

TAM untuk menjelaskan alasan penggunaan 

sebuah sistem. Sementara itu, hasil penelitian 

Burton- Jones dan Hubona (2006) 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi langsung 

actual system use (penggunaan sistem secara 

aktual) tanpa melalui variabel perceived 

usefulness (persepsi kebermanfaatan) dan 

perceived ease of use (persepsi kemudahan 

penggunaan). 

Pada penelitian ini tidak dilakukan 

pengukuran terhadap variabel eksternal yang 

mempengaruhi perceived ease of use 

(persepsi kemudahan penggunaan). Karena 

keterbatasan jumlah responden, maka tidak 

dapat dilakukan analisis korelatif maupun 

regresi untuk melihat kekuatan hubungan 

antar variabel. Meskipun demikian, perceived 

usefulness (persepsi kebermanfaatan) dan 

perceived ease of use (persepsi kemudahan 

penggunaan) dari aplikasi INMAP-TB 

sebagaimana terukur pada Tabel 1 dan 2 

dapat menunjukkan bahwa aplikasi INMAP-

TB memiliki kemungkinan yang tinggi untuk 

diadopsi dan digunakan secara aktual (actual 

system use). Hal ini dapat terlihat pada Tabel 

3 dan 4 serta hasil wawancara terhadap 

responden. 

Penggunaan aplikasi INMAP-TB tidak 

bersifat mandatory sehingga tidak terjadi 

ketimpangan peranan antara perceived 

usefulness (persepsi kebermanfaatan) dan 

perceived ease of use (persepsi kemudahan 

penggunaan) seperti yang terjadi pada 

penelitian Brown (2002). 

Penelitian mengenai pengem-bangan 

sistem informasi berbasis komputer untuk 

sistem surveilans TB dilakukan oleh  Sugiarsi 

(2012) di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo dengan menggunakan pendekatan 

Framework for the Application of System 

Techniques (FAST). Akan tetapi sistem yang 

dikembangkan tidak terintegrasi dengan data 

dari SITT dikarenakan pada masa penelitian 

Sugiarsi, aplikasi SITT belum 

diselenggarakan secara nasional. Sistem yang 

dirancang oleh Sugiarsi mencakup data dasar 

per pasien TB. 
 
6. KESIMPULAN 

Pendekatan TAM untuk menganalisis 

penerimaan aplikasi INMAP-TB di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lamongan 

menunjukkan sikap penerimaan positif 

berdasarkan pada persepsi kemudahan 

penggunaan dan kebermanfaatan dari 

pengguna (responden) yang selanjutnya 

mempengaruhi actual system use 

(penggunaan sistem secara aktual). 
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Abstract 

Pharmaceutical care in Puskemas has a complex administration. When that all reporting counducted by manual 

or paper base, it is wasting most time. An MS. Excel base application was designed to help the Pharmacist of 

Puskesmas do the more easy and realtime.report. The application was named by LOPUS (Laporan Obat 

Puskesmas). LOPUS was developed by using the Ms.Excel formulas, most of them was logical and reference 

function. LOPUS was integrated all of pharmacy report from stock of January 1st, recieving medicines from 

District Pharmacy Unit, daily medicines out (each patient prescribe was submit to application), expired 

medicine, LPLPO and patients diagnose. Some of Puskesmas in Labuhanbatu District was used LOPUS since 

January 2017 until now. LOPUS was made the reporting of pharmaceutical care in Puskesmas be more 

accurate, realtime and integrated with patient diagnoses report. We can monitor the realtime stock of 

medicines, count of patients was serviced and count of disease was got care in Puskesmas. LOPUS was an 

offline application, one application can calculate data in one Puskesmas only, not integrated with others in 

Labuhanbatu district. Using of LOPUS will be make the better medicines data than paper base report. 

 

Keywords: pharmacy aplication, e-reporting, offline-aplication 

1. PENDAHULUAN 

Pelaporan obat di Puskesmas sangat 

kompleks dari penerimaan obat, obat keluar, 

sampai penghitungan stok akhir tahun dan 

perhitungan rencana kebutuhan tahun yang 

akan datang. Sebelum aplikasi Laporan Obat 

Puskesmas Versi 1.7 (LOPUS 1.7) dibuat, 

seluruh Puskesmas (15 Puskesmas) di 

Kabupaten Labuhanbatu menggunakan metode 

manual (paper base) dalam pencatatan dan 

pelaporan obat. Metode manual membuat 

laporan berjalan lambat. Membutuhkan 

banyak waktu, terutama dalam pencatatan 

pengeluaran obat dalam resep pasien 

Puskesmas. 

LOPUS 1.7 dibuat untuk mempermudah 

pekerjaan tenaga kefarmasian di Puskesmas 

dalam pencatatan dan pelaporan obat dan 

bahan habis pakai (BHP). Penggunaan aplikasi 

LOPUS 1.7 akan meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pencatatan dan pelaporan obat dan 

bahan habis pakai di Puskesmas. 

Aplikasi LOPUS 1.7 dibangun dengan 

basis Microsoft Excel, menggunakan fungsi-

fungsi dan formula untuk menghitung 

penerimaan dan pengeluaran obat di 

Puskesmas. Aplikasi LOPUS 1.7 masih  

 

bersifat offline, tidak berbasis internet 

sehingga laporan antar Puskesmas belum 

terintegrasi secara online.  

Pada tahap awal, Januari 2017, aplikasi 

LOPUS diujicobakan pada 1 Puskesmas, mulai 

Juni 2017 dikembangkan ke 9 Puskesmas lain 

di Kabupaten Labuhanbatu. 

 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS 

Penggunaan aplikasi dalam pencatatan 

dan pelaporan akan meningkatkan 

kecepatan penyelesaian laporan. Fungsi-

fungsi dalam program Ms. Excel 

sepertifungsi logika, matematika, dan 

referensi dapat dimanfaatkan untuk 

membangun aplikasi pelaporan yang 

menggunakan pengolahan data angka 

termasuk laporan obat. 

Penggunaan aplikasi LOPUS 1.7 di 

Puskesmas akan meningkatkan kinerja 

pelaporan obat dari Puskesmas ke Dinas 

Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu. 

Kinerja pelaporan obat meliputi aspek, 

ketepatan waktu pengiriman laporan, 

PAPER 12 
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akurasi data dan kelengkapan data yang 

dilaporkan. 
Pengguna aplikasi LOPUS 1.7 dapat 

memilih Puskesmas dan tahun laporan di menu 

utama. Selanjutnya, dalam penggunaan 

aplikasi LOPUS 1.7 pengguna hanya perlu 

mengisi data pada kelompok menu pencatatan. 

Kelompok menu Laporan akan terisi secara 

otomastis, pengguna hanya perlu 

menyesuaikan sumber obat pada laporan yang 

ditampilkan (GFK, BPJS maupun Program). 
 

 

 
Gambar 1. Halaman Depan (Menu Utama) 

LOPUSi1.7 

Seluruh pelaporan obat dari 

Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten 

Labuhanbatu dalam diaplikasikan dalam 

LOPUS 1.7, yang terdiri dari: 

a. Stok Awal Tahun 
Menu Stok Awal Tahun, berfungsi 

sebagai tempat pengisian jumlah stok 

obat dan BHP pada awal tahun berjalan. 

Data berasal dari stok opname tanggal 31 

Desember tahun sebelumnya. 

Setiap item obat dilengkapi dengan 

atribut seperti nomor batch, tanggal 

kadaluarsa dan sumber obat. 

Pada 1 Puskesmas ujicoba awal, data 

awal tahun diisi dengan stok 31 Mei 

2016, namun untuk 9 Puskesmas 

pengguna lanjutan, Menu Stok Awal 

Tahun diisi dengan data stok opname 

31 Mei 2017. 

2.2  Obat Masuk 
Menu Obat Masuk, berfungsi sebagai 

tempat pengisian jumlah obat dan BHP 

yang diterima baik dari GFK, BPJS 

maupun Program. 

Setiap item obat dilengkapi dengan 

atribut tanggal diterima, nomor batch, 

tanggal kadaluarsa dan sumber obat. 
2.3 Obat Expired (Kadaluarsa) 

Halaman Obat Kadaluarsa, berfungsi 

sebagai tempat pengisian obat dan BHP 

yang memasuki tanggal kadaluarsa 

sehingga tidak dapat digunakan. 

Selanjutnya obat yang kadaluarsa harus 

dimusnahkan. 
2.4 Obat Keluar 

Halaman Obat Keluar (Menu ENTRI) 

juga sekaligus sebagai Halaman 

Monitoring Peresepan (Obat Keluar), 

Halaman ini berfungsi sebagai tempat 

pengisian obat dan BHP yang keluar dari 

ruang obat Puskesmas.  

Obat dari ruang Obat Puskesmas dapat 

dikeluarkan kepada pihak-pihak berikut: 

1. Diserahkan kepada pasien sesuai 

dengan resep dari dokter yang 

memeriksa pasien. 

2. Diserahkan kepada Pengelola Program 

yang akan melaksanakan pelayanan 

baik dalam maupun luar gedung. 

3. Diserahkan kepada petugas Puskesmas 

Pembantu atau Pos Kesehatan Desa 

(Poskesdes) untuk kebutuhan 

pelayanan kesehatan di 

Pustu/Poskesdes. 

2.5 Laporan Harian 

Halaman Laporan Harian berfungsi 

menampilkan laporan harian pengeluaran 

obat dan BHP selama 1 (satu) 

bulan.Laporan yang ditampilkan dapat 

disesuaikan dengan bulan laporan dan 

sumber obat. 

2.6 Laporan Triwulan 

Halaman Laporan Triwulan berfungsi 

menampilkan laporan per triwulan 

pengeluaran obat dan BHP selama 1 

(satu) bulan. 

Laporan yang ditampilkan dapat 

disesuaikan dengan periode laporan dan 

sumber obat. 

Pada laporan triwulan ditampilkan: 

1. Stok awal pada triwulan tersebut,  

2. Jumlah pemakaian setiap bulan,  

3. Jumlah obat kadaluarsa setiap bulan 

dan 

4. Sisa obat setiap bulan. 
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Sisa obat pada bulan terakhir pada satu 

triwulan menjadi sisa obat pada akhir 

triwulan tersebut dan menjadi stok awal 

untuk triwulan berikutnya. 

2.7 Kartu Stok 

Halaman Kartu Stok berfungsi 

menampilkan data stok awal, penerimaan, 

pengeluaran, jumlah kadaluarsa dan sisa 

stok obat atau BHP yang dipilih 

sepanjang tahun. Kartu Stok pada aplikasi 

LOPUS 1.7 ini menggunakan pengisian 

periodik setiap 10 hari yaitu pada tanggal 

10, 20 dan akhir bulan. 

2.8 Laporan Pemakaian dan Permintaan Obat 

(LPLPO) 

Halaman LPLO berfungsi menampilkan 

pemakaian dan sisa stok obat dan BHP 

pada satu periode dan permintaan untuk 

periode berikutnya. 

Penggunaan halaman LPLPO dalam 

aplikasi LOPUS 1.7 adalah sebagai 

berikut: 

1. Periode Pelaporan tersedia dalam 

periode bulan (12 bulan) dan 

triwulan(4 triwulan). 

2. LPLPO didesain untuk sistem 

pengambilan obat per triwulan. 

2.9 Laporan Obat Indikator 

Halaman Obat Indikator berfungsi 

menampilkan kebutuhan, total 

penggunaan, Sisa Stok, Jumlah 

Obat/Vaksin dan Persentase Ketersediaan 

Obat dan Vaksin.  

Ada 20 item obat dan vaksin yang 

dipantau ketersediaannya sebagai 

indicator obat di Puskesmas. 

2.10 Laporan Obat Program 

Halaman Obat Program berfungsi 

menampilkan Ketersediaan Obat Program 

dan Vaksin di Puskesmas. Ada 9 program 

yang dipantau ketersediaan obatnya di 

Puskesmas, meliputi: 

5. Malaria,  

6. Filariasis,  

7. Pengendalian Penyakit Menular 

(Diare, Kusta dan Frambusia) 

8. TB Paru 

9. Gizi 

10. Imunisasi 

11. AIDS dan Penyakit Menular Seksual 

lainnya 

12. Kesehatan Jiwa, dan 

13. Vaksin Rabies 

2.11 Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 

Halaman Rencana Kebutuhan Obat 

(RKO) berfungsi menampilkan rencana 

kebutuhan obat dan BHP untuk 2 tahun di 

depan. Misal tahun ini 2017 maka 

halaman Rencana Kebutuhan Obat 

menampilkan estimasi kebutuhan obat 

dan BHP untuk tahun 2019. 

2.12 Laporan Penyakit 

Halaman Kunjungan Penyakit berfungsi 

menampilkan daftar jumlah kunjungan 

penyakit. Kolom Penyakit dan Total 

menampilkan jumlah kumulatif 

kunjungan penyakit dari awal tahun 

sampai tanggal berjalan.  

Kolom bulan menampilkan jumlah 

kunjungan penyakit pada setiap 

bulan.Terdapat 165 penyakit yang umum 

dan dapat ditangani di Puskesmas. 

Untuk menampilkan daftar penyakit 

menurut jumlah terbanyak harus 

dilakukan perangkingan terhadap daftar 

jumlah kunjungan setiap akhir bulan. 

Data pada laporan ini dapat menjadi 

sumber informasi bagi petugas Sistem 

Infromasi Kesehatan tentang 10 penyakit 

terbesar di Puskesmas setiap bulan. 

3 METODE PENELITIAN 

Studi ini dijalankan dengan desain 

eksperimen semu. Perbandingan sebelum dan 

sesudah penggunaan aplikasi LOPUS 1.7 di 10 

Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu 

menjadi masalah atau topik artikel ini. 

Beberapa permasalahan yang muncul dalam 

penggunaan aplikasi LOPUS 1.7 juga akan 

dijelaskan. 

Penggunaan aplikasi LOPUS 1.7 di 

Puskesmas dimulai dengan penyebaran file 

aplikasi disertai dengan sosialisasi dan 

pelatihan singkat bagi petugas farmasi 

Puskesmas tentang penggunaan aplikasi 

LOPUS 1.7.  

Pada tahap awal, Januari 2017, aplikasi 

LOPUS 1.7 diaplikasikan di 1 Puskesmas 

yaitu Puskesmas Lingga Tiga, kemudian mulai 

Juni 2017 diperluas ke 9 Puskesmas lain yaitu: 

 Puskesmas Kota Rantauprapat 

 Puskesmas Sigambal 

 Puskesmas Janji 

 Puskesmas Suka Makmur 

 Puskesmas Perbaungan 

 Puskesmas Negeri Lama 

 Puskesmas Teluk Sentosa 

 Puskesmas Labuhan Bilik, dan 
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 Puskesmas Teluk Sentosa 

 

Lokasi Puskemas Pengguna aplikasi 

LOPUS 1.7 digambarkan dalam peta berikut. 

 

 
Gambar 2. Peta Puskesnas Pengguna LOPUS 1.7 

Tahun 2017 

 

Pelaksanaan penggunaan aplikasi LOPUS 

1.7 dievaluasi setiap bulan. Evaluasi meliputi: 

 Penggunaan aplikasi 

 Pengisian laporan 

 Pengiriman laporan 

 Kepedulian petugas, dan 

 Kehandalan aplikasi 

Artikel ini menyajikan hasil evaluasi 

setelah 9 bulan penggunan di Puskesmas 

Lingga Tiga dan 3 bulan di 9 Puskesmas 

lainnya. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penggunaan Aplikasi 
Berdasarkan evaluasi bulan Oktober 2017 

menggambarkan bahwa 9 dari 10 (90%) 

Puskesmas yang aktif menggunakan 

aplikasi LOPUS 1.7. 

Kendala yang ditemukan penyebab tidak 

digunakannya aplikasi oleh 1 (satu) 

petugas Puskesmas (Labuhan Bilik) 

adalahTidak ada komputer yang tersedia. 

Pengisian Laporan 
Dari 9 Puskesmas yang aktif 

menggunakan aplikasi LOPUS 1.7 hanya 

4 Puskesmas (40%) yang telah mengisi 

laporan lengkap sampai dengan akhir 

September 2017. 

Kendala yang dihadapi petugas dalam 

pengisian aplikasi diantaranya adalah: 

 Kurangnya tenaga di ruang farmasi 

(20,0%) 

 Kurangnya komputer (20,0%) 

 Petugas kurang ahli menggunakan 

komputer (80,0%) 

 Kurang memahami aplikasi (80,0%) 

Pengiriman Laporan 
Dari 9 Puskesmas yang aktif 

menggunakan aplikasi LOPUS 1.7 hanya 

4 Puskesmas (40%) yang aktif mengisi 

laporan yang aktif mengirim laporan 

sampai dengan September 2017. 4 

Puskesmas tersebut mengirim laporan ke 

Puskesmas melalui surat elektronik (e-

mail) setiap bulan. 

Kepedulian Petugas 
Dari 10 Puskesmas yang diujicobakan 

menggunakan aplikasi LOPUS 1.7 hanya 

5 Puskesmas (50%) yang aktif mencari 

informasi tentang penggunaan aplikasi 

LOPUS 1.7 dan konsultasi bila aplikasu 

menagalami masalah. 

Kendala yang dihadapi petugas dalam 

kepedulian terhadap aplikasi diantaranya 

adalah: 

 Rasa segan kepada pengembang 

aplikasi LOPUS 1.7 karena tidak 

bertugas di bagian Farmasi (60%) 

 Petugas baru (20%)  

 Tidak peduli (20%) 

 Kurang paham tentang aplikasi 

LOPUS 1.7 (40,0%) 

Kehandalan Aplikasi 
Aplikasi LOPUS 1.7 menggunakan 

banyak fungsi dan formula dalam ms. 

Excel, sehingga sangat rawan mengalami 

masalah akibat kesalahan penggunaan. 

Beberapa masalah yang terjadi adalah: 

 Format tanggal di komputer tidak 

sesuai dengan format di aplikasi 

LOPUS 1.7 

 Petugas tidak mengisi atribut obat 

(tanggal dan sumber obat) 

mengakibatkan kesalahan dalam 

penghitungan obat 

 Petugas menambah baris di halaman 

pengisian yang menggunakan formula, 

sehingga baris yang baru ditambahkan 

tidak mengandung formula. 

 Petugas menghapus isi sel yang 

mengandung formula 

 Butuh interaksi intensif antara petugas 

dan pengembang aplikasi terutama 
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mengenai penambahan nama obat atau 

diagnosa yang belum ada di aplikasi. 

 

Tabel 1. Kinerja Penggunaan Aplikasi 

LOPUS 1.7 Kab. Labuhanbatu tahun 

2017 

No 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kota 

R.prapat 

Sigambal 

Janji 

Suka 

Makmur 

Lingga 

Tiga 

Perbaungan 

Negeri 

Lama 

Teluk 

Sentosa 

Labuhan 

Bilik 

Sei 

Berombang 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Tdk 

Tdk 

Aktif 

Aktif 

Tdk 

Aktif 

Aktif 

Tdk 

Tdk 

Tdk 

Tdk 

Tdk 

Aktif 

Aktif 

Tdk 

Aktif 

Aktif 

Tdk 

Tdk 

Tdk 

Tdk 

Ya 

Ya 

Ya 

Tdk 

Ya 

Ya 

Tdk 

Tdk 

Tdk 

Tdk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KESIMPULAN 

Dengan menggunakan aplikasi LOPUS 

1.7 petugas pelayanan farmasi Puskesmas 

dapat memantau stok obat yang tersedia di 

Puskesmas. 

Pengelola Sistem Informasi Kesehatan 

(SIK) Puskesmas atau Kepala Puskesmas 

dapat memantau kunjungan jumlah pasien atau 

jumlah kunjungan penyakit secara real time. 
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Abstract 

Pregnancy and Infant Guard Information System or SISKAMILBA is an information system tool that is built 

and developed to monitor high risk pregnant women, Birth Date Estimated, Inpartu (alarm), Mother and 

Neonate complication (alarm) and midwife performance that will be will be used in 14 health centers in Kab. 

Sidrap to assist midwives in PWS KIA activities. The design and development of this system using java 

programming language used to build Android applications, database that will be used is MySQL, SDLC system 

development methodology with waterfall method that has stages of analysis, system design, implementation, 

system integration, operation and maintenance. The process of data collection using observation methods, 

interviews and literature study. The output of the design and development of this system is an android based 

application. 

 

Keywords: SISKAMILBA, Android based, MySQL, Waterfall. 

 

1. PENDAHULUAN 

Keberhasilan pembangunan pada sektor 

kesehatan ditentukan berdasarkan indikator 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB). Hal ini juga 

menggambarkan kualitas ibu dan anak di 

Indonesia. Tingginya AKI, AKBA, dan AKB 

termasuk tantangan paling berat untuk 

mencapai SDGs pada tahun 2015. Untuk 

kesehatan ibu diharapkan terjadi penurunan 

kematian ibu ¾ disbanding kondisi tahun 1990 

demikian pula untuk kematian anak terjadi 

penurunan 2/3. Untuk Indonesia diharapkan 

kematian ibu turun menjadi 102 per 100.000 

kelahiran hidup dan kematian bayi dan balita 

23 per 100.000 dan 32 per 100.000 kelahiran 

hidup pada tahun 2015 (Profil Kesehatan RI, 

2015). 

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) 

atau Maternal Mortality Rate (MMR) 

merupakan salah satu indikator yang harus 

dicapai sebagai bentuk tolak ukur upaya 

pengembangan kesehatan yang 

menggambarkan besarnya risiko kematian ibu 

pada fase kehamilan, persalinan dan masa 

nifas di antara 100.000 kelahiran hidup dalam 

satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Target 

Sustainable Development Goals (SDG’s) 

menargetkan AKI tahun 2030 kurang dari 70 

per 100.000 kelahiran. Hasil Survei penduduk 

Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 mencatat 

AKI sebesar 305 kematian per 100.000 

kelahiran. Selisih antara hasil SUPAS dan 

target SDGs masih cukup jauh yaitu sebesar 

235 per 100.000 kelahiran (Supas, 2015). 
Berbagai upaya yang telah dilakukan 

oleh pemerintah untuk menurunkan kematian 

ibu dan bayi tidak terkecuali peningkatan 

akses dan kualitas pelayanan melalui 

peningkatan kapasistas tenaga kesehatan 

termasuk bidan, jaminan kesehatan dan 

meningkatkan outreach pelayanan utamanya 

bagi daerah yang sulit akses. Permenkes 

nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan 

kesehatan masa hamil, persalinan dan sesudah 

melahirkan, penyelenggaraan pelayanan 

kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 

adalah bukti kesungguhan pemerintah dalam 

peningkatan pelayanan kepada ibu dan anak 

(Permenkes RI No. 97, 2014). 

Penurunan kematian dan 

peningkatankualitas ibu dan anak utamanya 

neonatus mencapai hasil yang diharapkan 

seiring dengan peningkatan pelayanan 

antenatal dan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan. Peningkatan capaian 

antenatal dan pertolongan persalinan tidak 

berkorelasi signifikan dengan penurunan 

PAPER 13 
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angka kematian ibu dan neonatal. Hasil SDKI 

2007 dan SDKI 2012 capaian cakupan 

antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan 

dan cakupan pelayanan neonatus adalah dari 

66%, 46% dan 43,9% menjadi 95,7%, 83,1% 

dan 48%. Selain itu data menunjukkan bahwa 

kematian ibu dari 228per 100.000 kelahiran 

hidup menjadi 359 per 100.000 kelahiran 

hidup dan bayi per 1000.000 kelahiran hidup 

menjadi 32 per 100.000 kelahiran hidup. 

Dengan melihat data ini dapat dipastikan 

walaupun bukan satu-satunya namun kualitas 

pelayanan baik antenatal maupun pertolongan 

persalinan dan pelayanan nifas serta 

kunjungan neonatal menjadi hal krusial yang 

harus diperpaiki (Gavi, 2016). 

Penyebab kematian ibu sejak dahulu 

tidak banyak berubah yaitu pendarahan, 

eklampsia, komplikasi, aborsi, partus macet, 

dan sepsis. Penyebab utama kematian ibu di 

negara berkembang yaitu hipertensi dalam 

kehamilan yaitu sebesar 16.1%. Pendarahan 

memberikan kontribusi sebagai penyebab 

kematian ibu terbanyak kedua sebesar 13.4% 

(James D.K, Steer P.K, Weiner C.P, 

2011).Sebagian besar pendarahan terjadi 

pascapersalinan, baik karena atonia uteri 

maupun sisa plasenta. Hal ini dapat 

disebabkan penanganan kala III yang kurang 

optimal dan kegagalan sistem pelayanan 

kesehatan menangani kedaruratan obstetri dan 

neonatal secara cepat dan tepat. Penyebab ini 

dapat diminimalkan dengan pemantauan dan 

asuhan antenatal yang baik serta dengan 

teknologi sederhana (Saifuddin, 2015). 

Sistem Pemantauan Wilayah Setempat 

Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) 

merupakan sistem manajemen program KIA 

untuk memantau cakupan pelayanan KIA di 

suatu wilayah kerja secara terus menerus. 

Sistem PWS-KIA telah dilakukan sejak tahun 

1990. Pengembangan sistem pencatatan dan 

pelaporan PWS-KIA biasa disebut dengan 

istilah PWS-KIA Kartini. PWS-KIA Kartini 

merupakan sebuah tools yang digunakan 

dalam sistem pencatatan dan pengumpulan 

data terkait intervensi dan upaya pencegahan 

yang akan dilakukan. Ketidaklengkapan data 

pelayanan antenatal dapat berdampak pada 

keterlambatan penanganan atau penanganan 

yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara 

cepat dan tepat yang dapat mengakibatkan 

kematian ibu (PWS-KIA, 2010). 

Sistem Kawal Ibu hamil dan Bayi 

(SISKAMILBA) merupakan system 

manajemen program untuk memantau tiga 

terlambat(3 T) di wilayah Kab. Sidrap secara 

terus menerus. Pengembangan system kawal 

ibu hamil dan bayi (SISKAMILBA) 

merupakan sebuah tools yang digunakan 

dalam sistem pencatatan dan pengumpulan 

data terkait intervensi dan upaya pencegahan 

yang akan dilakukan. Ketidaklengkapan data 

pelayanan antenatal dapat berdampak pada 

keterlambatan penanganan atau penanganan 

yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara 

cepat dan tepat yang dapat mengakibatkan 

kematian ibu. 

Beberapa hal yang perlu diingat pada 

saat membuat catatan dan pelaporan hasil 

asuhan terutama yang terkait dengan pelaporan 

KIA yaitu suatu dokumen harus memenuhi 

persyaratan seperti pencatatan harus 

sederhana, akurat, tepat, lengkap serta jelas 

dan objektif dan paling penting adalah tindak 

lanjut dari hasil pendokumentasian yang 

dilaporkan. 

Hasil pencatatan yang dihasilkan pada 

program SISKAMILBA dapat mendeteksi 

berupa ibu hamil dengan resiko tinggi, dan 

Tanggal Perkiraan Lahir hari ini, inpartu 

(dengan alarm), ibu neonates dan komplikasi 

(dengan alarm). Alarm yang dimaksud pada 

program ini adalah peringatan atau tanda 

(notifikasi) yang akan muncul pada system 

yang akan dirancang sehingga pengawasan 

terhadap ibu hamil tersebut dapat dipantau dan 

diberikan tindakan secepatnya. Pada halaman 

rumah ibu tersebut diberikan tanda berupa 

bendera (merah, kuning hijau) sesuai dengan 

restinya, tersedianya sistem notifikasi untuk 

monitoring 3 T pada ibu hamil. Hasil dari 

sistem ini dapat digunakan sebagai salah satu 

ukuran kinerja bidan yang dalam penghitungan 

angka kredit. 

Disamping itu pada system ini juga akan 

menyediakan laoran seperti cakupan ibu hamil 

yang beresiko tinggi dan penyebabnya, 

cakupan ibu hamil inpartu setiap hari, cakupan 

ibu dan neonates komplikasi setiap hari, dan 

cakupan ibu hamil TPL setiap haridisetiap 

desa dan puskesmas. 

Namun pada kenyataannya pelayanan 

KIAyang ada hanya mampu menyediakan data 

kohort ibu dengan syarat pasien hanya 

melakukan pemeriksaan pada satu fasilitas 

pelayanan kesehatan (fasyankes). Hasil data 

kohort ibu yang sebenarnya dicatat pada buku 

KIA yang diberikan kepada ibu. Pada buku 

tersebut data kesehatan ibu dicatat secara 
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berkesinambungan tanpa memperhatikan 

batasan fasyankes pemberi pelayanan. Karena 

data pencatatan secara berkesinambungan 

hanya terbatas dilakukan dalam dokumen 

berbasis kertas atau buku yang disebut buku 

13, faktor resiko kerusakan, kehilangan, dan 

pencarian data serta pemanfaatan data dapat 

menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan 

antenatal yang akan diberikan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

merancang dan membangun sistem informasi 

kawal ibu hamil sebagai upaya pencegahan 3 

terlambat dalam pelayanan kseahatan ibu dan 

anak. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Sistem informasi kawal ibu hamil ini 

akan dijelaskan beberapa macam tambahan 

referensi yang digunakan sebagai penunjang 

dalam penulisan artikel ini dan juga sebagai 

bahan tambahan dalam pengembangan sebuah 

aplikasi. 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan seperti: 

Senewe F.P dan Wiryawan Y(2011) 

menjelaskan dari hasi penelitiannya bahwa 

sebagian besar para bidan di desa ini 

merupakan pegawai tidak tetap/bukan PNS. 

Umumya bidan di desa malas melakukan 

pencatatan dan pelaporan PWS-KIA karena 

terlalu banyak pencatatan dan pelaporan yang 

harus dikerjakan oleh bidan di desa, termasuk 

menjalankan tugas profesi selaku bidan. Juga 

para bidan di desa ini dimintakan oleh 

pimpinan puskesmas untuk membantu tugas-

tugas kebidanan di Puskesmas atau jaga 

malam di bagian kebidanan puskesmas. 

Yahya (2010) menjelaskan bahwa penerapan 

sistem informasi, implementasi program 

kartini yang menjadi alat pendukung utama 

dalam pengolahan data kegiatan PWS KIA, 

masalah umum yang terjadi adalah pada 

persoalan interaksi antara pengguna (dalam hal 

ini bidan) dengan perangkat IT seperti 

komputer kurang mendukung, tidak mengerti 

lingkungan dalam komputer dan tidak adanya 

support dari dinas kesehatan kabupaten dalam 

membantu masalah-masalah teknis dengan 

berbagai macam alasan.  

Hamzah dan Winardi (2015) menjelaskan 

bahwa permasalahan yang ditemukan adalah 

pemenuhan sarana dan prasarana teknologi 

informasi disemua layanan kesehatan 

membutuhkan dana dan infrastruktur yang 

cukup mahal. Belum lagi pelatihan bagi 

surveillance aktif/bidan dalam menggunakan 

aplikasi tersebut. Pengumpulan data masi 

dilakukan secara manual dengan mengisi 

formulir yang sudah ditentukan atau aplikasi 

yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan. 

Hal tersebut menjadi kendala bagi daerah-

daerah yang belum terjangkau infrastruktur 

jaringan computer, kurangnya tenaga 

computer yang terampil di Puskesmas dan 

kurangnya penguasaan teknologi bagi bidan di 

lapangan. 

Mohamad Adibhadiansyah (2016) 

menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa 

banykanya peminat dari luar kota untuk bisa 

menempuh perkuliahan di Universitas Favorit 

di Surabaya menyebabkan peningkatan 

kebutuhan rumah sewa atau kos untuk tempat 

tinggal mereka. Melihat fenomena tersebut, 

penulis membuat sistem pencarian kos untuk 

lebih memudahkan pemilik dan pencari yang 

akan menggunakan kos tersebut.  Dengan 

sistem tersebut pencarian tempat kos dapat 

dilakukan dengan cepat dan mudah karena 

bisa di akses pada smart phone mereka.  

Sistem ini juga didukung oleh google maps 

yang akan memudahkan pencari dalam 

menemukan tempat kos yang diinginkan. 

Setelah dibuatnya sistem ini, pencari kos dapat 

dengan mudah mencari tempat kos yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka dan dapat 

berhubungan langsung dengan pemilik kos 

melalui fitur yang ada di dalam aplikasi yaitu 

melalui telepon atau sms. 

Yazid Achyarudin (2007) menjelaskan bahwa 

dari hasil penelitiannya penulis melihat 

peluang untuk memanfaatkan teknologi 

smartphone untuk memudahkan akses   ke 

Sistem Informasi Akademik agar lebih sering   

dikunjungi   dengan   fitur   yang 

mengutamakan    informasi dan kecepatan 

akses, Yang nantinya akan dapat membantu 

kegiatan akademik Salah satunya adalah 

fasilitas penting yang bisa dimanfaatkan oleh 

mahasiswa dan dosen yaitu berupa fitur-fitur 

forum diskusi, materi perkulihan, penginputan 

nilai, informasi jadwal, pengumuman dan 

tugas. 

Sumarni, Tri Anasari (2014) menjelaskan 

bahwadari hasil penelitian yang dilakukan 

adalah Di Indonesia penyebab kematian 

kematian obstetri, umumnya terkait dengan 

permasalahan gawat darurat obstetri yang 

mengalami empat hal keterlambatan yaitu 

terlambat mengenali tanda bahaya dan risiko, 

terlambat mengambil keputusan untuk mencari 
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pertolongan, terlambat mendapatkan 

transportasi untuk mencapai sarana pelayanan 

kesehatan yang lebih mampu dan terlambat 

mendapatkan pertolongan di fasilitas rujukan, 

Penelitian ini menggunakan 71 sampel yaitu 

seluruh kasus kematian ibu baik yang 

mengalami keterlambatan rujukan maupun 

yang tidak. Sampel diambil menggunakan 

total sampling dan analisis data menggunakan 

analisis regresi logistik ganda. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa terdapat hubungan antara 

ketersediaan biaya perawatan, ketersediaan 

transportasi dan faktor status ekonomi, faktor 

yang paling dominan untuk terjadinya rujukan 

terlambat adalah ketersediaan biaya perawatan 

di tempat rujukan dengan nilai p=0,020 dan 

nilai OR 25,512 (IK 1,663-391.412). Biaya 

perawatan mempunyai risiko 25,512 kali 

untuk terjadi rujukan terlambat dari pada yang 

ketersediaan biaya perawatan jamkesmas 

Besarnya pengaruh faktor tersebut adalah 

61%, sedangkan 39% dipengaruhi faktor lain 

di luar faktor ketersediaan biaya, ketersediaan 

transportasi dan status ekonomi keluarga. 

Sri Sukesih (2012) dari hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa ada hubungan yang   

bermakna   antara   karakteristik   sosial   

ekonomi (pendidikan  dan  umur),  

keterpaparan  informasi  dengan  pengetahuan  

ibu  hamil mengenai   tanda   bahaya   dalam   

kehamilan.   Diharapkan   ibu   hamil   mampu 

mengetahui tanda bahaya dalam kehamilan 

dan mampu melakukan deteksi dini mengenai 

tanda bahaya dalam kehamilan. 
Android merupakan OS (OperatingSystem) 

mobile yang tumbuh ditengah OS   lainnya 

yang berkembang dewasa ini.OS lainnya 

seperti Windows Mobile, i-Phone OS, 

Symbian,dan masih banyak lagi.Akan tetapi, 

OS yang ada ini berjalan dengan 

memprioritaskan aplikasi inti yang dibangun 

sendiri tanpa melihat potensi yang cukup besar 

dari aplikasi pihak ketiga.Oleh karena itu, 

adanya   keterbatasan   dari   aplikasi   pihak   

ketiga   untuk mendapatkan   data   asli   

ponsel, berkomunikasi antar proses serta 

keterbatasan distribusi aplikasi pihak ketiga 

untuk platform mereka. (Hermawan, 2011). 

Android Studio adalah sebuah IDE untuk 

Android Development yang diperkenalkan 

google pada acara Google I/O 2013. Android 

Studio merupakan pengembangkan dari 

Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE Java 

populer, yaitu IntelliJ IDEA.Android   Studio   

merupakan   IDE resmi untuk pengembangan 

aplikasi Android (Android Studio, 2016). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Pengembangan sistem informasi kawal 

ibu hamil dan bayi untuk melakukan 

penelusuran terhadap ibu hamil yang beresiko 

di puskesmas menggunakan bahasa 

pemrograman Java, dimana Java digunakan 

untuk membangun aplikasi 

Android,sedangkan basis data yang digunakan 

adalah MySQLdengan pendekatan SDLC. 

Metode SDLC yang digunakan adalah 

waterfall yang memiliki beberapa tahapan 

yaitu Analisis, Perancangan Sistem, 

Implementasi, Integrasi sistem, Operasi dan 

Pemeliharaan.dengan teknik prototyping yang 

dijelaskan oleh Pressman (2015:42), model 

waterfall adalah model yang bersifat 

sistematis, berurutan dalam membangun. 

Model ini melakukan pendekatan 

softwaresecara sistematis dan berurutan.  

Disebut dengan waterfall karena tahap demi 

tahap yang dilalui harus menunggu selesainya 

tahap sebelumnya dan berjalan. 

Basis data merupakan komponen 

terpenting dalam pembangunan sistem 

informasi, karena menjadi tempat untuk 

menampung dan mengorganisasikan seluruh 

data yang ada dalam sistem, sehingga dapat 

dieksplorasi untuk menyusun informasi-

informasi dalam berbagai bentuk. Basis data 

merupakan himpunan kelompok data yang 

saling berkaitan, data tersebut diorganisasikan 

sedemikian rupa agar tidak terjadi duplikasi 

yang tidak perlu (redundancy) sehingga dapat 

diolah atau dieksplorasi secara cepat dan 

mudah untuk menghasilkan informasi. Media 

penyimpanan basis data berupa file/arsip/tabel 

yang saling berhubungan ini adalah media 

penyimpanan elektronik. (Fatansyah, 2015) 

[18] 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah 1) Menganalisa system 

yang sedang berjalan 2) Identifikasi informasi 

dan data-data yang dibutuhkan dalam 

merancang, membangun aplikasi 3) 

Merancang dan membangun system informasi 

yang baik, tepat, secara logika yang digunakan 

untuk pemecahan masalah yang dihadapi. 

Bagian yang dilakukan Analisis dalam 

penelitian ini adalah perancangan sistem 

informasi kawal ibu hamil dan bayi 

(SISKAMILBA) di Kabupaten Sidrap. 
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Informan dari perancangan sistem ini adalah 

Kepala Dinas Kesehatan, Kabid KIA Dinas 

Kesehatan dan Bidan Koordinator, Bidan 

Pelaksana. 

Informasi dan Data yang dikumpulkan 

terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data primer dilakukan pada 

tahap analisis sistem, analisis kebutuhan data, 

proses bisnis yang sedang berjalan yang 

dilakukan dengan cara wawancara mendalam 

dengan menggunakan panduan wawancara 

kepada informan untuk mendapatkan 

gambaran sistem yang sedang berjalan dan 

kebutuhan data dan informasi sebagai dasar 

dalam perancangan dan pengembangan system 

informasi kawal ibu hamil. Pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan studi dokumen 

berupa formulir-formulir, buku 13 (buku 

pencatatan ibu hamil), form pencatatan dan 

pelaporan yang dianggap perlu. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif 

naratif dengan menjelaskan analasis sistem 

yang sedang berjalan, identifikasi kebutuhan 

data, menjelaskan perancangan 

SISKAMILBA, keterwakilan variabel, 

kemudahan dan kualitas data yang dihasilkan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis pencatatan Sistem Kawal Ibu 

Hamil dan Bayi (SISKAMILBA) dalam 

Upaya Penelusuran tiga Terlambat (3T) 

Pelayanan Antenatal di Kab. Sidrap yang 

sedang berjalan dilakukan dengan pendekatan 

system masukan (input), proses dan keluaran 

(output). Berdasarkan hasil analisis system 

yang berjalan dan wawancara dengan Kabid 

KIA dan bidan koordinator didapatkan 

permasalahan sebagai berikut: 

1) Masukan (Input) 

Pencatatan ibu hamil masi 

menggunakan cara manual dan dicatat dalam 

sebuah buku yang disebut dengan buku 13, 

tidak adanya ID ibu hamil unik,yang beresiko 

yang dimiliki oleh bidan desa sehingga bidan 

terlambat dalam memberikan pertolongan.  

 

2) Proses 

Permasalahan pertama yang mucul pada 

komponen proses adalah pada proses 

pengumpulan data ibu hamil dilakukan secara 

manual di buku 13. Hal ini bisa 

mengakibatkan terjadinya pencatatan yang 

berulang karena tidak adanya ID ibu hamil 

yang unik untuk membedakan dengan ibu 

hamil yang lain. Kemudian data tersebut 

dicatat ulang oleh bidan dalam form individu 

yang kemudian dikirimkan ke puskesmas. 

Permasalahan kedua adalah proses 

pengolahan data ibu hamil dilakukan secara 

manual dimana laporan data individu yang ada 

di buku 13 dihitung secara manual dengan 

memilah data berdasarkan desa, puskesmas, 

jenis ibu hamil resiko tinggi. Hal ini 

memerlukan waktu yang lama dan mempunyai 

resiko kesalahan dalam penghitungan. 

Permasalahan lainnya adalah data individu 

tidak dilakukan analisis secara maksimal, data 

individu yang dikumpulkan tidak direkap dan 

diikuti riwayat kehamilan sehingga data ibu 

hamil yang tidak terpantau tidak diketahui. 

 

3) Keluaran (output) 

Permasalahan pada komponen output, 

antara lain: 1) Tidak adanya data bumil resti 

yang teresdia secara upto date sehingga bidan 

desa tidak dapatmelakukan tugasnya dengan 

baik. 2)Tidaktersedianya data dan informasi 

ibu hamil Taksiran Partus Lahir (TPL) setiap 

hari sehingga bidan desa terlambat dalam 

melakukan pertolongan. 3) Informasi tentang 

bumil inpartu setiap hari tidak tersedia 

sehinggabidan tidak tanggap dalam melakukan 

pertolongan. 4)Informasi ibu hamil dan 

neonatus yang komplikasi tidaktersedia dan 

tercatat.  

 

Perancangan Sistem Informasi Kawal Ibu 

Hamil dan Bayi (SISKAMILBA) 

a. Perancangan Sistem 

Perancangan system dalam 

SISKAMILBA ini adalah bagaimana 

menggambarkan sebuah system yang akan 

dibuat dan dikembangkan dapat memberikan 

gambaran atau ilustrasi yang jelas kepada 

bidan atau pemakai, penggambaran ini 

menggunakan notasi UML (Unified Modeling 

Language) 

 

b. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah diagram yang 

terdiri dari suatu proses dan menggambarkan 

ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks 

merupakan level tertinggi dari DFD yang 

menggambarkan seluruh input ke sistem atau 

output dari sistem. Ia akan memberi gambaran 

tentang keseluruan system. 
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KEPALA DINAS
(ANDROID)

BIDAN

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS

SERVER APLIKASI

- Data Bidan 
- Data Desa
- Data TPL Hari Ini
- Data BUMIL Resti

- Data Bidan 
- Data Puskesmas 
- Data Desa
- DataTPL Hari Ini
- Data BUMIL Resti

- Laporan PWS Desa
- Laporan PWS Puskesmas
- Laporan PWS Dinkes

- Laporan PWS Desa
- Laporan PWS Puskesmas

- In PARTU 
(ALARM)
- Ibu & Neo 
Komplikasi 
(ALARM)

- Data PWS Desa
- Data PWS Puskesmas
- Data PWS Dinas Kesehatan

 
 

Gambar 1. Diagram Konteks SISKAMILBA 

 

c. Diagram Alur Sistem 

Diagram alur pada system informasi 

SISKAMILBA adalah merupakan sebuah 

diagram dengan simbol-simbol grafis yang 

menyatakan aliran proses menampilkan 

langkah-langkah yang disimbolkan dalam 

bentuk kotak, beserta urutannya dengan 

menghubungkan masing masing langkah 

tersebut menggunakan tanda panah. Diagram 

ini bisa memberi solusi tahap demi tahap 

untuk penyelesaian masalah yang ada di dalam 

proses atau algoritma tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Diagram Alur Sistem 

SISKAMILBA 

 

 
Gambar 3. Proses Imput Data 

SISKAMILBA 

 

d. Kebutuhan Sistem 

1) Perangkat Lunak (software) 

Sistem Informasi Kawal Ibu Hamil dan 

Bayi menggunakan aplikasi berbasis 

android versi 4.00 atau diatasnya, 

pengelolaan data base (DBMS) 

menggunakan MySql. 

2) Perangkat Keras (Hardware) Adapun 

kebutuahn perangkat keras yang 

digunakan dalam pengoperasian 

SISKAMILBA adalah Telepon pintar 

(Smartphone) atau Tablet yang berbasis 

Android. 

3) Sumberdaya Manusia (Brain ware) 

Sumber daya manusia yang terlibat 

dalam penggunaan aplikasi 

SISKAMILBA ini adalah Bidan Desa 

yaitu bidan yang bertugas menginputkan 

data-data dari hasil pemeriksaan ibu 

hamil di Pustu, Posyandu, Puskesmas 

dan tempat layanan kesehatan lainnya., 

Bidan di Puskesmas adalah bidan yang 

mengimputkan data-data ibu hamil 

ketika pasien dating memeriksakan 

kehamilanya di puskesmas, Bidan 

Koordinator adalah Membantu Kepala 

Puskesmas dalam menyelenggarakan 

PWS KIA dan memantau semua bidan 

dalam penggunaan aplikasi 
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SISKAMILBA. Admin Puskesmas 

adalah orang yang diberikan 

tanggungjawab untuk mengelola 

SISKAMILBA yang nantinya akan 

mengolah data dan menghasilkan 

sebuah laporan, KepalaDinas Kesehatan 

adalah orang yang menerima laporan 

SISKAMILBA dalam bentuk hard copy 

maupun soft copy, kemudian data 

tersebut di evaluasi sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

e. Interface (Antarmuka) 

Perancangan antarmuka (interface) yang 

berkaitan dengan SISKAMILBA yaitu: 

1) Rancangan Antarmuka Form login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Rancangan Antarmuka  FormBidan 

 
 

3) Rancangan Antarmuka Form Admin 

Puskesmas 

 
 

 

 

4) Rancangan Antarmuka Form Admin 

Dinkes 

 
 

5) Rancangan Antarmuka Form Kepala 

Dinas Kesehatan. 

 
 

f. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem  

Implemetasi system merupakan tahap 

penerapan system yang akan dilakukan setelah 

system tersebut telah melewati pengujjian, 

terbebas dari kesalahan dan sudah disetujui 

untuk diterapkan. Persyaratan yang dibutuhkan 

dalam implementasi SISKAMILBA adalah 

Telepon Pintar berbasis Android dan 

tersedianya jaringan internet. Seorang bidan 

menginputkan data ibu hamil sesuai dengan 

form yang telah dibuat selanjutnya data 

tersebut tersimpan di server yang nantinya 

dapat dilihat oleh Bidan Koordinator, admin 

Puskesmas dan Juga Kepala Dinas Kesehatan 

sesuai dengan form masing-masing. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil pelaksanaan penelitian 

Sistem Informasi Kawal Ibu Hamil dan 

Bayi (SISKAMILBA), kesimpulan yang 

didapat penulis adalah:  
a. Masukan (Input) 

Berdasarkan rancangan input yang telah 

di desaing bidan desa dan bidan di 

puskesmas dapat menginputkan data 

Puskesmas, Data Desa, ibu hamil 

dengan resiko tinggi, ibu hamil dengan 
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TPL hari ini, ibu neonates dan 

komplikasi, ibu hamil inpartu hari ini 

dan kinerja bidan berdasarkan ID ibu 

hamil masing-masing sehingga 

terhindar dari pengimputan data yang 

berulang. 

b. Proses 

Data yang telah di input oleh bidan baik 

bidan desa maupun di Puskesmas dapat 

diproses dengan muda dan cepat sesuai 

dengan kebutuhan berdasarkan form 

yang telah dirancang sehingga 

memudahkan bidan apabila nantinya 

ada data yang dicari.  

c. Keluaran (Output) 

Hasil output SISKAMILBA ini dari segi 

keamanan, ketepatan dan keakuratan 

data, penghematan waktu, biaya dan 

tempat, menunjukkan keunggulan dari 

system yang lama, karena semua 

informasi tentang ibu hamil tersedia 

secara up to date termasuk dalam 

pembuatan laporan. 
SISKAMILBA berbasis Android ini 

adalah sebuah tools dapat mempercepat 

dan mempermudah pelayanan ibu hamil 

dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh 

bidan terutama oleh bidan desa karena 

setiap pemeriksaan oleh bidan pencatatan 

dapat dilakukan secara cepat dan tepat dan 

dapat dipantau langsung oleh Bidan 

Koordinator dan Kepala Dinas Kesehatan 

lewar smartphone sehingga tindakan dan 

penanganan dapat dilakukan sesegerah 

mungkin apabila ada kegawatdaruratan 

untuk menghindari kematian ibu dan bayi. 

Dengan menggunakan sistem ini Bidan 

dapat meningkatkan pelayanan dalam 

melayani ibu hamil dan bayi yang 

berdampak kepada Kinerja bidan itu 

sendiri. 

SISKAMILBA berbasis Android ini 

diharapkan dapat meningkatkan 

fungsionalitas Bidan dengan 

pengoptimalan fitur pada perangkat 

mobile. Informasi-informasi penting 

SISKAMILBA dapat diketahui secara 

langsung dengan adanya fitur 

pemberitahuan atau notifikasi seperti Ibu 

hamil dengan resti, Ibu Hamil Neonatus 

dan Komplikasi, Ibu Hamil dengan TPL 

hari ini dan ibu hamil inpartu setiap hari 

berbasis Android. 
 

Saran 

Bidan adalah tenaga kesehatan 

terdepan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sampai ke pelosok tana 

air sangat perlu ditingkatkan 

kesejahteraanya terutama bidan desa yang 

belum menjadi PNS sehingga dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. 

SISKAMILBA dalam 

pengabplikasiaanya membutuhkan 

jaringan internet yang memadai oleh sebab 

itu perlu dukungan sarana dan prasaranah 

penuh dari pemerintah setempat dan 

provider penyedia layanan internet 

sehingga aplikasi ini dapat digunakan 

secara maksimal. 
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Abstract 
Tuberculosis is one of the infectious diseases that become a healthy problem globally. This disease is not only 

felt by adults but also child with the untypical symptoms. The child proportion case of TB in Surabaya was 7%, 

where the expected target was around 8-12%. The objective of this research was to recognize children TB 

surveillance system based on the component analysis system. The method used on this research was 

observational descriptive to describe the activity of children P2-TB program by way of indepth interview to 3 

(three) managers of P2-TB. The data analyzed by described component surveillance system which presented by 

using table and narration. The result of this study indicates that the input component, TB surveillance data of 

children come from 63 PUSKESMAS and 28 Hospitals. Not all fasyankes, especially clinics and DPM which are 

also a source of the data of children TB reported the findings of their cases to Surabaya City Health Office. 

While, in the process of the component, The internet network of DOTS of hospital both government and private 

are not operating well, as the result many cases of TB children are not recorded and reported in TB 

surveillance system. Meanwhile, in the output component, indicator of program achievement that is the number 

of fruitfulness of child TB treatment is not evaluated yet.   

 

Key words: children TB, system, surveillance 

 

1. PENDAHULUAN 

Tuberkulosis merupakan masalah 

kesehatan secara global. Pada tahun 2015, 

penyakit tuberculosis (TB) menyebabkan 

kesakitan dan kematian sebesar 95% di negara 

berkembang. Asia dan Afrika merupakan 

benua yang menyumbang kasus TB tertinggi 

dengan persentase masing-masing yaitu 61% 

dan 26%. India, Indonesia, China, Nigeria, 

Pakistan, dan Afrika Selatan merupakan 

negara-negara dengan kasus TB tertinggi 

(WHO, 2017). Dari seluruh kasus tuberculosis, 

sebesar 12% dialami oleh anak-anak berusia 

dibawah 15 tahun dengan usia yang paling 

umum menderita penyakit tersebut adalah 

antara 1-4 tahun. Prevalensi TB paru-paru 

pada usia 5-12 tahun cukup rendah, kemudian 

meningkat setelah usia remaja dimana TB 

paru-paru menyerupai kasus pasien dewasa 

(sering disertai lubang/ kavitas pada paru-

paru) (Somantri, 2007). 

Provinsi dengan kasus TB BTA positif 

tertinggi yaitu Jawa Barat dengan jumlah 

kasus sebanyak 23.774 penderita, kemudian 

Jawa Timur dengan jumlah kasus sebanyak 

21.606 penderita. Dapat dilihat bahwa Provinsi 

Jawa Timur menduduki urutan kedua setelah 

Provinsi Jawa Barat (Didik, 2017). 

Kota Surabaya menjadi salah satu kota 

dengan kasus TB tertinggi di Provinsi Jawa 

Timur. Trend penemuan seluruh kasus TB di 

Kota Surabaya cenderung meningkat pada tiga 

tahun terakhir, namun pada penemuan kasus 

TB anak cenderung mengalami penurunan dari 

tahun 2014 hingga tahun 2015 dan meningkat 

drastis di tahun 2016. Angka penemuan kasus 

TB anak dari tahun 2014 sampai tahun 2016 

yaitu 4,01%, 3,28%, dan 6,55%. Angka 

penemuan TB anak masih berada dibawah 

standar nasional yaitu 8-12% (Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya, 2017). 

Program pencegahan dan pengendalian 

TB dapat dilaksanakan dengan baik 

berdasarkan kebijakan dan keputusan yang 

diambil apabila didukung dengan data 

epidemiologi TB yang relevan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan dan keputusan 

tersebut. Data epidemiologi yang dibutuhkan 

dalam sistem informasi program 

penanggulangan TB sendiri diperoleh dari 

kegiatan surveilans TB yaitu kegiatan yang 

dilakukan terus menerus serta sistematis mulai 
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dari pengumpulan data, analisis data, 

interpretasi data, serta diseminasi informasi 

TB.Informasi yang dihasilkan dalam program 

pengendalian TB sendiri merupakan informasi 

dan pengetahuan yang sangat berperan penting 

dalam penentuan strategi, perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi 

program TB (Kementerian Kesehatan RI, 

2016). 

Berdasarkan informasi yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka perlu 

diadakannya analisis situasi sistem surveilans 

untuk melakukan identifikasi masalah di Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya khususnya P2-TB 

(Program Pengendalian Tuberkulosis) 

sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan 

pelaksanaan surveilans epidemiologi dan 

sistem informasi kesehatan yang sudah 

berjalan.Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis sistem surveilans TB anak di 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya berdasarkan 

komponen sistem mulai yaitu input, proses, 

dan output. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Sistem surveilans epidemiologi 

merupakan tatanan prosedur penyelenggaraan 

surveilans epidemiologi yang terintegrasi 

antara unit-unit penyelenggara surveilans 

dengan laboratorium, sumber-sumber data, 

pusat penelitian, pusat kajian dan 

penyelenggara program kesehatan, meliputi 

tata hubungan surveilans epidemiologi antar 

wilayah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat 

(Kementerian Kesehatan RI, 2003). 

Manajemen kesehatan membutuhkan 

informasi kesehatan yang tersusun dalam 

Sistem Informasi Kesehatan Nasional 

(SIKNAS) dan merupakan subsistem dari 

Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Surveilans 

Epidemiologi Kesehatan merupakan subsistem 

dari SIKNAS, yang mempunyai fungsi 

strategis sebagai intelijen penyakit dan 

masalah-masalah kesehatan yang mampu 

berkontribusi dalam penyediaan data dan 

informasi epidemiologi untuk mewujudkan 

Indonesia Sehat dalam rangka ketahanan 

nasional. Agar penyelenggaraan Sistem 

Surveilans Epidemiologi Kesehatan berhasil 

guna dan berdaya guna diperlukan hubungan 

antara sistem dan subsistem serta komponen 

yang ada (Kementerian Kesehatan RI, 2003). 

Surveilans TB merupakan pemantauan 

dan analisis sistematis terus menerus terhadap 

data dan informasi tentang kejadian penyakit 

TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang 

mempengaruhinya untuk mengarahkan 

tindakan penanggulangan yang efektif dan 

efisien.Data untuk program Penanggulangan 

TB diperoleh dari sistem pencatatan-pelaporan 

TB. Pencatatan menggunakan formulir baku 

secara manual didukung dengan sistem 

informasi secara elektronik, sedangkan 

pelaporan TB menggunakan sistem informasi 

elektronik(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian 

D’Ambrosio,et al. (2014)dalam menyelidiki 

kegiatan eliminasi TB di Eropa yaitu hampir 

semua negara dalam pengambilan data 

surveilans TB menggunakansistem elektronik 

tuberkulosis based-casesdi tingkat nasional. 

Data surveilans yang telah dikumpulkan 

dianalisis dan dilaporkan secara teratur. Hasil 

penelitian Lonnroth,et al. (2015) yang 

menjelaskan kerangka kerja tindakan negara 

dengan kejadian TB rendah (<100 kasus TB 

per 1.000.000 penduduk) dalam menuju 

eliminasi TB. Pada umumnya tantang dalam 

sistem kesehatan yaitu komitmen politik, 

pendanaan, keahlian klinis dan kesadaran 

terhadap pengendalian TB yang masih kurang. 

Salah satu respon yang menjadi prioritas 

dalam menghadapi tantangan tersebut adalah 

pemastian pemantauan surveilans secara 

kontinyu, pemantauan dan evaluasi program 

serta pengelolaan data berbasis kasus. Upaya 

dalam mengurangi beban kasus TB yaitu tidak 

melewatkan kasus TB baru, terutama kasus 

dengan penderita yang memiliki risiko tinggi, 

mudah menginfeksi orang lain, atau penderita 

dengan resisten obat. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan rancangan 

dekriptifyang bertujuan untuk menggambarkan 

pelaksanaan kegiatan P2-TB anak berdasarkan 

pendekatan sistem, serta mengidentifikasi 

masalah yang terjadi dalam sistem surveilans 

tersebut. Penelitian dilakukan di Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya pada tanggal 8 s/d 

31 Agustus 2017.Penentuan Informan 

dilakukan dengan purposive sampling, dengan 

kriteria yaitu petugas P2M yang bersentuhan 

langsung dengan program pengendalian 

penyakit TB. Adapun yang menjadi informan 

dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang 

yang terdiri dari 2 (dua) wasor TB dan 1 (satu) 

tenaga kontrak P2TB. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

indepth Interview dan studi dokumentasi 

mengenai sistem surveilans P2-TB yang 

meliputi input, proses, dan output. Instrumen 

yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah pedoman wawancara dan lembar 

dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan 

menggambarkan komponen sistem surveilans, 

serta membandingkan hasil yang diperoleh 

dengan buku Pedoman Nasional Pengendalian 

Tuberkulosistahun 2014 dan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 

Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 

Informasi yang diperoleh disampaikan dalam 

bentuk narasi dan tabel. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem surveilans TB (tuberkulosis) yang 

diimplementasikan di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya selama tahun 2017, memberikan 

sebagai berikut: 

a. Input 

Input merupakan semua yang berwujud 

(fisik) maupun tidak berwujud yang masuk 

dan bergabung kedalam sistem yang akan 

menjadi bahan untuk diproses (Gavinov dan 

Nervan, 2016). Unsur-unsur input yang akan 

dilihat pada sistem surveilans P2-TB yaitu 

Sumber Daya Manusia (SDM), Pendanaan, 

Sarana dan Prasarana, Metode, serta Sasaran 

Penyebar Luasan Informasi. Identifikasi 

masalah dalam komponen input dapat dilihat 

pada tabel 1. 

SDM untuk kegiatan surveilans TB di 

Dinas Kesehatan Kota adalah 2 (dua) orang 

Wasor TB dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga 

kontrak. Semua tenaga pada kegiatan 

surveilans TB memiliki latar belakang 

pendidikan terakhir S1 (diploma). Satu wasor 

TB bertugas sebagai pengelola laboratorium 

dan satu wasor lainnya bertugas sebagai 

pengelola logistik yang dibantu satu tenaga 

kontrak. Tenaga pengelola program P2TB 

hampir sebagian besar telah mengikuti 

pelatihan dasar program TB dan pelatihan 

lanjutan. Pada tingkat kabupaten/kota, 

pelatihan TB diselenggarakan sesuai usulan 

dan kebutuhan ke tingkat provinsi. Pelatihan 

TB khusus surveilans dilaksankana melalui On 

the Job Training (OJT) atau Micro Training 

baik di level provinsi maupun kabupaten/kota 

secara berkala sesuai update perubahan sistem 

dari pusat.  

Secara kualitas, SDM di Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya sudah terpenuhi. Tetapi, secara 

kuantitas jumlah SDM masih belum terpenuhi 

karena berdasarkan Pedoman Nasional 

Pengendalian Tuberkulosis tahun 2014 bahwa 

“Pengelola Program TB (Wasor) terlatih pada 

Dinas Kesehatan membawahi 10-20 fasilitas 

pelayanan kesehatan (fasyankes) di daerah 

yang aksesnya mudah dan 10 fasyankes untuk 

daerah lain.” Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

sendiri memiliki 2 wasor TB yang membawahi 

91 fasyankes yang terdiri dari 63 puskesmas 

dan 28 rumah sakit baik rumah sakit negeri 

maupun swasta. 

Sumber dana program TB berasal dari 

APBD, APBD II (Dinkes Provinsi), APBN 

serta dari lembaga Funding seperti New 

Funding Model (Global Fund). Pembiayaan 

Lembaga Global Fund masih lebih tinggi 

dibanding pembiayaan APBD, hal ini 

menyebabkan ketergantungan terhadap 

pendanaan dari donor internasional. 

Pembiayaan Program TB juga mendapat dana 

tambahan dari Asuransi kesehatan. Sumber 

pembiayaan pengendalian TB Kota Surabaya 

yang berasal dari asuransi adalah melalui 

mekanisme JKN yaitu dengan adanya BPJS. 

Pada era JKN saat ini seluruh pengobatan serta 

pemeriksaan penunjang TB telah di cover oleh 

BPJS dengan ketentuan dan kriteria yang 

sudah ditentukan oleh BPJS.Hal tersebut 

sesuai dengan Pedoman Nasional 

Pengendalian TB (2014) yaitu pendanaan 

program TB dapat diidentifikasi mulai dari 

anggaran pemerintah seperti APBN dan 

APBD, serta dari berbagai sumber lainnya 

seperti dana hibah (Global Fund), asuransi 

kesehatan, dan swasta. 

Sarana dan Prasarana P2-TB terdiri dari 

sumber dan jenis data, serta Alat Tulis Kantor 

(ATK), perangkat komputer, dan jaringan 

internet. Untuk sumber data pada kegiatan 

P2TB berasal dari 91 fasyankes yang terdiri 

dari 63 puskesmas dan 28 rumah sakit baik 

negeri maupun swasta. Sejauh ini pencatatan-

pelaporan kasus TB masih bersumber dari 

puskesmas dan rumah sakit, padahal strategi 

nasional Program Pengendalian TB diarahkan 

menuju akses universal, sehingga perlu 

melibatkan secara aktif seluruh penyedia 

layanan kesehatan. Klinik dan DPM belum 

terlibat aktif dalam penemuan dan pelaporan 

kasus TB anak yang belum didukung dengan 

adanya SOP dalam tatalaksana, pencatatan, 
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dan pelaporan TB anak di klinik dan Dokter 

Praktek Mandiri (DPM). 

Form yang digunakan dalam pencatatan 

kasus TB yaitu form TB 01 sampai TB 06 

yang kemudian akan dimasukkan dalam form 

TB 03. Jenis data yang dikumpulkan antara 

lain jenis data individu, riwayat pengobatan 

sebelumnya, skoring TB anak, fasyankes, 

kabupaten/kota, No. Reg TB, jenis rujukan, 

klasifikasi pasien berdasarkan riwayat 

pengobatan sebelumnya, klasifikasi pasien 

berdasarkan lokasi anatomis dari penyakit, 

hasil pemeriksaan dahak, pemeriksaan kontak 

serumah, dan lainnya. Untuk data TB anak 

sendiri diambil dari TB 03, TB 06, dan TB 08 

dengan jenis data yang sama dengan TB 

dewasa. 

Sarana dan prasarana kegiatan surveilans 

ditingkat kabupaten/kota sudah cukup 

memadai. Ketersediaan formulir pengumpulan 

data secara manual P2TB mulai dari TB 03 

sampai dengan TB 14 dan ATK sudah 

lengkap, terdapat 2 perangkat komputer, 1 

laptop, dan 2 printer untuk menunjang 

program P2TB. Prasarana lainnya adalah 

jaringan internet untuk menunjang 

pengoperasian SITT, namun terkadang 

jaringan internet tersebut mengalami masalah 

sehingga pengelola program P2TB harus 

menggunakan jaringan hotspot seluler dari 

handphone pengelola sendiri.  

Kegiatan surveilans P2TB sudah sesuai 

dengan pedoman pengendalian TB yang 

terbaru. Program P2TB menggunakan 

berbagai macam pedoman diantaranya yaitu 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 67 Tahun 

2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, 

Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis 

Tahun 2014, Petunjuk Teknis Manajemen TB 

Anak Tahun 2016, Petunjuk Teknis Pelayanan 

Tuberkulosis Bagi Peserta JKN Tahun 2015, 

serta pedoman-pedoman lainnya.Peningkatan 

kualitas pencatatan dan pelaporan data TB 

mengikuti sistem informasi kesehatan dan 

penggunaan teknologi informasi berupa 

computer-networking dan cloud-technology. 

Aplikasi SITT offline dan online merupakan 

sistem informasi berbasis teknologi yang 

membantu dalam pelaksanaan surveilans TB. 

Penyebar luasan informasi hasil 

pelaksanaan surveilans P2TB dilakukan secara 

aktif oleh P2TB kepada Dinas Kesehatan 

Prrovinsi maupun pusat setiap 3 (tiga bulan) 

sekali.Adapun Instansi atau bidang yang 

membutuhkan atau meminta informasi hasil 

pelaksanaan surveilans P2TB cukup banyak 

mulai dari bidang akademik, LSM, serta 

SKPD-SKPD lainnya. Informasi yang 

dibutuhkan atau diminta oleh instansi atau 

bidang tersebut antara lain trend kasus 

kejadian TB, upaya-upaya yang dilakukan 

program P2TB, masalah yang timbul dalam 

program, pelaksanaan program, serta advokasi 

dalam program. Menurut Kementerian 

Kesehatan RI (2014), data yang telah 

dianalisis kemudian didiseminasi untuk 

merencanakan tindakan kesehatan masyarakat 

dalam upaya menurunkan angka morbiditas 

dan mortalitas akibat penyakit TB. 

b. Proses 

Proses adalah salah satu tahap atau bagian 

yang melakukan transformasi dari input 

menjadi output yang berguna dan bernilailebih 

(Gavinov dan Nervan, 2016). Tahapan proses 

dalam sistem surveilans TB yaitu mulai dari 

pengumpulan, kompilasi, analisis dan 

interpretasi data. Identifikasi masalah dalam 

komponen proses dapat dilihat pada tabel 1. 

Sistem pencatatan pelaporan TB 

merupakan kegiatan surveilans P2TB. 

Pencatatan menggunakan formulir standar 

secara manual didukung dengan sistem 

informasi secara elektronik, sedangkan 

pelaporan TB menggunakan sistem informasi 

elektronik yang menggunakan Sistem 

Informasi TB Terpadu (SITT) 2 versi 10.03 

yang berbasis web dan terintegrasi dengan 

Sistem Informasi Kesehatan secara nasional. 

Frekuensi pengumpulan data TB di Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya dikumpulkan setiap 

3 (tiga) bulan sekali atau setiap triwulan dari 

fasyankes yang ada di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya dengan waktu yang 

sudah disepakati bersama. Pencatatan dan 

pelaporan ke Dinas Kesehatan Kota dilakukan 

oleh 91 fasyankes, yang terdiri dari 63 

Puskesmas dan 28 Rumah Sakit pemerintah 

dan swasta. Dari 63 puskesmas yang mencatat 

dan melaporkan kasus TB terdapat 31 

puskesmas yang tidak memiliki kasus TB anak 

dan dari 28 rumah sakit terdapat 9 rumah sakit 

yang kasus TB anaknya tidak terecord. Belum 

optimal jejaring internal rumah sakit DOTS 

baik pemerintah maupun swasta sehingga 

banyak kasus TB anak yang tidak tercatat dan 

terlaporkan dalam sistem surveilans TB. 

Masih terdapat poli yang belum melaporkan 

kasus TB anak dalam jejaring internal rumah 

sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

RI Nomor 67 Tahun 2016, “Jejaring internal 
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yang merupakan kerja timbal balik antar 

semua unit yang terkait dalam penanganan 

pasien TB anak didalam fasyankes. Adapun 

unit-unit yang termasuk dalam jejaring internal 

rumah sakit antara lain poli umum, poli 

spesialis, UGD, rawat inap, unit DOTS, serta 

poli anak.” 

Pengumpulan data dilakukan oleh 2 (dua) 

tenaga pemegang program TB bersama dengan 

penanggung jawab TB dari masing-masing 

fasyankes. Umumnya pengumpulan data 

berlangsung selama 5 (lima) hari, dengan 

pembagian 3 (tiga) hari untuk Puskesmas dan 

2 hari untuk rumah sakit.  

Kompilasi data dilakukan dengan 

menggunakan sarana berupa komputer/laptop 

dan software program aplikasi yang sudah 

disediakan oleh Program Penanggulangan TB 

Nasional yaitu SITT (Sistem Informasi 

Tuberkulosis Terpadu) 2 Versi 10.03. 

Berdasarkan wawancara dan studi dokumen, 

data yang ada di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya telah dikelompokkan menurut 

variabel orang (jenis kelamin dan umur), 

tempat, dan waktu. 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya 

diolah dan dianalisis oleh Wasor TB. 

Berdasarkan hasil wawancara dan studi 

dokumen, maka dapat dievaluasi bahwa 

analisis data dilakukan berdasarkan informasi 

epidemiologi yakni orang, tempat, dan waktu. 

Dan penyajian data yang telah dianalisis 

dibuat dalam bentuk tabel, grafik, diagram, 

dan peta.Sistem surveilans yang representatif 

merupakan sistem surveilans yang dapat 

menguraikan dan menjelaskan dengan tepat 

berbagai kejadian/ peristiwa kesehatan 

sepanjang waktu termasuk penyebaran dalam 

populasi menurut waktu dan tempat (Noor, 

2014). 

Berdasarkan hasil analisis P2-TB pada 

tahun 2016 menurut orang berdasarkan umur 

dan jenis kelamin dapat diketahui bahwa kasus 

TB banyak dialami oleh kelompok umur 45-54 

tahun dengan jumlah kasus sebanyak 1.041 

dengan jenis kelamin yang banyak mengalami 

penyakit TB adalah laki-laki dibandingkan 

perempuan. Menurut tempat berdasarkan 

puskesmas, kelurahan, dan kecamatan dapat 

diketahui bahwa puskesmas dengan jumlah 

seluruh kasus TB dan kasus TB anak tertinggi 

yaitu Puskesmas Perak Timur dengan jumlah 

seluruh kasus TB sebanyak 198 penderita dan 

kasus TB anak sebanyak 39 penderita, 

keluruhan dengan jumlah seluruh kasus TB 

tertinggi adalah Kelurahan Wonokusumo 

dengan jumlah kasus sebanyak 60 penderita, 

dan kecamatan dengan jumlah seluruh kasus 

TB tertinggi adalah Kecamatan Tambak Sari 

dengan jumlah kasus sebanyak 374 penderita. 

Menurut waktu berdasarkan tahun, penemuan 

seluruh kasus TB dari tahun 2012 hingga 

tahun 2016 terakhir terus mengalami 

peningkatan, sedangkan kasus TB anak dari 

tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami 

penurunan dan meningkat secara drastis di 

tahun 2016 (Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 

2017). 

c. Output 

Output merupakan hasil dari proses 

pengumpulan data, analisis, dan interpretasi 

data. Pada sistem informasi, keluaran bisa 

berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, 

dan sebagainya (Gavinov dan Nervan, 2016). 

Identifikasi masalah dalam komponen output 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Output surveilans TB digunakan untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan 

program. Berdasarakan wawancara dengan 

pengelola program, output yang dihasilkan 

dari analisis dan interpretasi data merupakan 

cakupan yang didapatkan dari kegiatan P2TB. 

Cakupan tersebut dibandingkan dengan 

indikator program TB sebagai alat ukur 

kemajuan atau keberhasilan program 

pengendalian TB. Indikator yang digunakan 

pada tingkat kabupaten/kota untuk kasus TB 

anak yaitu indikator penemuan kasus TB anak 

dan keberhasilan pengobatan kasus TB anak. 

Pada indikator penemuan kasus TB anak, 

jumlah proporsi kasus TB anak sejak tahun 

2012 hingga tahun 2016 terus berada dibawah 

standar nasional proporsi pasien TB anak 

diantara seluruh pasien TB yaitu 8% - 12%. 

Pada tahun 2016, untuk penemuan kasus TB 

anak di Kota Surabaya menggunakan 

modelling dengan standar 12% yang dinilai 

lebih representatif. Proporsi pasien TB anak 

pada tahun 2016 sebesar 6,55%.Untuk 

indikator keberhasilan pengobatan 

 

 

Tabel 1.Identifikasi Masalah Pelaksanaan 

Kegiatan Surveilans P2TB di Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya Tahun 2017 

Keadaan di Dinas 

Kesehatan Kota 

Surabaya 

Keadaan Seharusnya 

Komponen Input  

Klinik dan DPM Salah satu langkah 
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Keadaan di Dinas 

Kesehatan Kota 

Surabaya 

Keadaan Seharusnya 

belum terlibat aktif 

dalam penemuan 

dan pelaporan kasus 

TB anak yang 

belum didukung 

dengan adanya SOP 

dalam tatalaksana, 

pencatatan, dan 

pelaporan TB anak 

di klinik dan Dokter 

Praktek Mandiri 

(DPM). 

pemantapan PPM yang 

didalamnya termasuk 

klinik dan DPM yaitu 

Tim PPM memfasilitasi 

ketersediaan SOP dan 

perjanjian kerjasama 

untuk jejaring internal 

maupun jejaring 

eksternal (Kementerian 

Kesehatan, 2016). 

Komponen Proses  

Belum optimal 

jejaring internal 

rumah sakit DOTS 

baik pemerintah 

maupun swasta 

sehingga banyak 

kasus TB anak yang 

tidak tercatat dan 

terlaporkan dalam 

sistem surveilans 

TB. 

Jejaring internal yang 

merupakan kerja timbal 

balik antar semua unit 

yang terkait dalam 

penanganan pasien TB 

anak didalam 

fasyankes. Adapun 

unit-unit yang termasuk 

dalam jejaring internal 

rumah sakit antara lain 

poli umum, poli 

spesialis, UGD, rawat 

inap, unit DOTS, serta 

poli anak (Kementerian 

Kesehatan, 2016). 

Komponen Output  

Indikator 

keberhasilan 

pengobatan TB anak 

masih belum 

dilakukan 

perhitungan dan 

evaluasi     

Perhitungan Angka 

keberhasilan 

pengobatan TB anak 

menggambarkan 

kualitas tatalaksananya 

dalam program 

nasional. Angka 

indikator ini 

diharapkan sebesar 

85% (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014). 

 

(Treatment Success Rate), Program P2-TB di 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya sudah 

melakukan perhitungan dan evaluasi, namun 

untuk indikator keberhasilan pengobatan 

TBanak masih belum dilakukan perhitungan 

dan evaluasi tersendiri.Angka ini diharapkan 

sebesar 85% yang merupakan gambaran dalam 

kualitas tatalaksana TB anak pada program 

Nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Apabila tidak dilakukan perhitungan 

keberhasilan pengobatan TB anak, maka 

kualitas tatalaksana TB anak tidak dapat 

tergambarkan. 

Data lainnya yang sudah diolah dan 

dianalisis dilaporkan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya dan selanjutnya 

dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. 

Penyebaran informasi ini berupa laporan 

triwulan serta kegiatan yang dilaporkan pada 

pertemuan petugas surveilans TB serta pada 

rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap 3 

(tiga) bulan sekali.Dengan demikian 

penyebaran informasi di Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya sudah sesuai dengan 

penyebaran informasi sistem surveilans 

epidemiologi. 

Output dari data hasil surveilans TB 

tersebut selain digunakan untuk kegiatan 

monitoring dan evaluasi dalam mengukur 

indikator capaian program pengendalian TB 

skala kota, juga digunakan untuk penyusunan 

laporan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 

seperti Profil Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 

Laporan Tahunan Seksi Pengendalian dan 

Pemberantasan Penyakit; Laporan Tahunan 

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan; 

Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya; Laporan Triwulan ke Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur; Laporan 

Perkembangan Kasus TB kepada Walikota 

setiap 1 (satu) tahun sekali; Data untuk 

kepentingan penelitian TB; Data permintaan 

lintas sektoral dari Satuan Perangkat Daerah 

(SKPD) terkait; serta Data untuk LSM serta 

Organisasi Masyarakat. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan pada sistem surveilans TB di Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya menunjukkan masih 

terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam 

sistem surveilans terkait komponen input, 

proses, dan output. Pada komponen input, 

belum semua fasyankes khususnya klinik dan 

DPM yang juga merupakan sumber data TB 

anak melaporkan hasil temuan kasusnya ke 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Pada 

komponen proses, belum optimal jejaring 

internal rumah sakit DOTS baik pemerintah 

maupun swasta sehingga banyak kasus TB 

anak yang tidak tercatat dan terlaporkan dalam 

sistem surveilans TB. Sedangkan pada 

komponen output, belum terevaluasi indikator 

capaian program yaitu angka keberhasilan 

pengobatan TB anak. 

 



 

  
 

 92 FORUM INFORMATIKA KESEHATAN INDONESIA 2017 
 

6. REFERENSI 

D’Ambrosio, L. et al. (2014) ‘Tuberculosis 

elimination: Theory and practice in 

Europe’, European Respiratory Journal, 

43(5), pp. 1410–1420. doi: 

10.1183/09031936.00198813. 

Didik Budijanto,  drh et al. (2017) ‘Propil 

Kesehatan Indonesia 2016’, Yoeyoen 

Aryantin Indrayani S.Ds; B. B. Sigit; 

Sinin, p. 100. Available at: 

http://www.depkes.go.id/resources/dow

nload/pusdatin/lain-lain/Data dan 

Informasi Kesehatan Profil Kesehatan 

Indonesia 2016 -  smaller size - 

web.pdf. 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya(2017) 

'Laporan Tahunan 2016', Surabaya: 

Bidang Pengendalian Masalah 

Kesehatan. 

Gavinov, I. T. & Soemantri, N. J.,(2016)'SIK 

(Sistem Informasi Kesehatan)'. 

Yogyakarta: Nuha Medika. 

Kementerian Kesehatan RI (2014) ‘Pedoman 

Nasional Pengendalian Tuberkolosis’, 

pp. 1–210. Available at: 

http://www.tbindonesia.or.id/opendir/B

uku/bpn_p-tb_2014.pdf. 

Kemenkes RI (2003) ‘Keputusan Meteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sisten Surve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lans Epidemiologi Kesehatan’, 

Pedoman Penyelenggaraan Sisten 

Survelans Epidemiologi Kesehatan, 

32(1), pp. 54–55. doi: 10.1024/0301-

1526.32.1.54. 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 

(2016) ‘Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 

Tentang Penanggulangan Tuberkulosis’, 

p. 24 maps : 

Lönnroth, K. et al. (2015) ‘Towards 

tuberculosis elimination: An action 

framework for low-incidence countries’, 

European Respiratory Journal, 45(4), 

pp. 928–952. doi: 

10.1183/09031936.00214014. 

Noor, N. N., 2014. Epidemiologi. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Somantri, I., (2007) Keperawatan Medikal 

Bedah: Asuhan Keperawatan pada 

pasien dengan Gangguan Sistem 

Pernapasan. Jakarta: Salemba Medika. 

World Health Organization (2017) ‘WHO | 

Tuberculosis’, World Health 

Organization. Available at: 

http://www.who.int/mediacentre/factshe

ets/fs104/en/index.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 93 FORUM INFORMATIKA KESEHATAN INDONESIA 2017 
 

 

 

APLIKASI MODEL WATERFALL PADA SIKLUS PENGEMBANGAN SISTEM DI 

RUMAH SAKIT 

 
Nilam Cahya Nafiah 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 

Email: nilam08susilo@gmail.com 
 

Abstract 

The number of models on management information systems has become a separate choice by hospitals. One of 

development of hospital management information system applied is by using life cycle system development 

method. So the purpose of this literature study is to analyze the application of life cycle system development in 

the hospital. The method used is literature study that is by comparing the results of several studies that have 

been done. Many hospitals use system development life cycle with waterfall model. It can be concluded that the 

management information system in the hospital is very important, so the development of life cycle system 

development using waterfall model is very high because its use is simpler. 

 

Keywords: hospital management information system, system development life cycle, waterfall model 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Sistem informasi  merupakan hal yang 

sangat penting di era modern ini, karena era 

modern ini yang dibutuhkan adalah cepatnya 

akses informasi. Tidak hanya pada suatu 

persahaan saja, akan tetapi di semua organisasi 

dan institusi sistem informasi sudah menjadi 

hal yang mutlak dan harus ada dalam 

menjalankan suatu organisasi. Sama halnya 

dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti 

rumah sakit. Rumah sakit merupakan suatu 

organisasi yang sangat kompleks, di dalamnya 

sangat dibutuhkan informasi yang cepat untuk 

bisa membantu jalannya suatu pelayanan yang 

diberikan kepada pasien. Banyaknya kasus 

atau permasalahan seperti tentang redudansi 

data, unintegrated data, terlambatnya 

informasi, sampai human error maka semakin 

membuat sistem informasi sangat dibutuhkan. 

Sistem informasi dapat membantu untuk 

mempermudah jalannya suatu organisasi atau 

pelayanan, menghemat biaya, waktu dan 

tenaga juga menjadikan kerja lebih efektif dan 

efisien. Dari fungsi-fungsi tersebut, sistem 

informasi juga dapat membantu untuk 

membuat suatu keputusan yang disebut dengan 

sistem informasi manajemen yang di dalamnya 

terdapat fungsi dan proses manajemen. 

Banyaknya model mengenai sistem informasi 

manajemen menjadi pilihan tersendiri oleh 

rumah sakit. Salah satu pengembangan sistem 

informasi manajemen rumah sakit yang 

diterapkan adalah dengan menggunakan 

metode system development life cycle. Di 

dalam system development life cycle terdapat 

berbagai model yang dikembangkan seperti 

waterfall model, agile model, RAD model, big 

bang model, iterative model, spiral model, V 

model, dan lain-lain. Banyaknya pilihan 

pengembangan sistem informasi tersebut 

membuat rumah sakit memilih mana yang 

cocok dan mudah digunakan serta tidak 

terdapat banyak perubahan pada sistem yang 

telah dibuat nantinya. Dengan demikian 

berdasarkan penjelasan tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan studi literatur dengan 

judul “Penerapan Waterfall Model pada 

System Development Life Cycle di Rumah 

Sakit” 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Sistem merupakan kumpulan dari sub 

sistem yang menunjang aktivitas dalam sutau 

organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Perkembangan merupakan suatu hal atau 

perubahan yang tumbuh dan meningkat yang 

menjadikannnya lebih kompleks. Menurut 

Turban, Rainner dan Potter (2010, p690) 

System Development Life Cycle (SDLC) 

adalah kerangka kerja tradisional yang 

terstruktur dan yang digunakan untuk proyek 

telekomunikasi informatika, serta terdiri atas 

berbagai proses yang berurutan untuk 

mengembangkan sistem informasi. Di dalam 

SDLC terdapat enam tahap yang membentuk 

sebuah siklus yaitu planning, defining, design, 

building, testing, dan deployment. 

PAPER 15 
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Tahap pertama adalah planning 

(merencanakan) membahas tentang mengapa 

sebuah sistem dibuat dan mengapa 

mengembangakn sistem tersebut. Di dalam 

tahap ini menjawab semua pertanyaan tentang 

apa, siapa, kapan, dan dimana sistem akan 

digunakan. 

Selanjutnya adalah tahap defining 

(menetapkan) yang membahas tentang produk 

atau sistem seperti apa yang akan 

dikembangkan dan ditetapkan yang telah 

mendapat persetujuan dari pihak marketing 

institusi yang nantinya dapat diterima oleh 

customer. 

Tahap ketiga design (merancang) yaitu 

bagaimana suatu sistem dirancang sedemikian 

rupa sehingga dapat digunakan sesuai dengan 

perencanaan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Hal tersebut dapat berupa 

perancangan program, perancangan arsitektur 

sistem. 

Tahap keempat yaitu building 

(membangun) yang merupakan tahapan 

dimana sebuah sistem yang telah 

direncanakan, ditetapkan dan telah disetujui 

oleh berbagai pihak akan mulai dibangun atau 

dibuat dan dikembangkan. 

Tahap yang kelima yaitu testing (menguji) 

yang merupakan tahap diaman suatu sistem 

yang telah selesai dibuat akan diujicobakan 

sehingga akan mengetahui kekurangan atau 

kecacatan sistem tersebut yang selanjutnya 

akan diperbaiki lagi sehingga dapat 

menghasilkan suatu sistem yang berkualitas. 

Tahap yang terakhir adalah deployment 

(menyebarkan) yang mana suatu sistem yang 

telah diujicobakan dan telah mengalami 

perbaikan telah siap untuk disebarkan. Dalam 

keenaam tahapan tersebut akan terus terjadi 

dan berkelanjutan sehingga membentuk 

sebuah siklus. 

System Development Life Cycle (SDLC) 

terdapat bermacam model. Ada delapan model 

pengembangan, antara lain: Waterfall Model, 

Iterative Model, Spiral Model, V Model, Big 

Bang Model, Agile Model, RAD Model, dan 

Software Prototype Model. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah studi 

literatur yakni dengan membandingkan hasil 

dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam teori waterfall model didapatkan 

bahwa model ini mempunyai lima tahapan 

yang rinci yang memudahkan langkah-langkah 

pembuat sistem dalam mengembangkan sistem 

yang akan dibuatnya. 

 

Gambar 1. Waterfall Model 

1. Requirement Analysis and Definition 

Dalam fase ini semua kebutuhan yang 

mungkin dibutuhkan oleh sistem untuk 

proses pengembangan dikumpulkan dan 

tujuan, fungsi juga spesifikasi sistem 

secara rinci juga dianalisis sesuai 

kebutuhan user pada bagian ini. Berbagai 

kendala yang mungkin terjadi juga 

batasan dalam sistem yang akan dibuat. 

2. System and Software Design 

Dalam fase ini segala spesifikasi 

kebutuhan yang telah didokumentasikan 

pada tahap 1 kemudian dipelajari dan 

mulai membentuk suatu desain. Desain 

sistem yang telah dibuat dapat membantu 

dalam pemilihan spesifikasi hardware 

dan kebutuhan sistem yang selanjutnya 

akan digunakan dalam menetapkan 

overall system architecture. 

3. Implementation and Unit Testing 

Sistem mulai dibentuk dalam sebuah 

program kecil yang disebut unit, dimana 

unit tersebut akan terintegrasi dengan fase 

selanjutnya. Masing-masing unit 

dikembangkan dan diuji kelayakan dan 

kegunaannya. Kegiatan ini disebut 

dengan Unit Testing. 

4. Integration and System Testing 

Semua unit yang telah dikembangkan 

pada tahap implementasi akan terintegrasi 

menjadi suatu sistem setelah dilakukan 

pengujian. Hasil dari tahap ini adalah 

seluruh sistem telah diuji dari segala 

kesalahan dan kegagalan. 

5. Operation and Maintenance 
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Pada fase ini sistem mulai dipakai dan 

diterapkan. Juga terdapat pemeliharaan 

yang bermakna mengatasi berbagai 

permasalahan yang mungkin timbul 

setelah produk atau sistem 

disebarluaskan. Pada fase ini akan 

mengatasi permasalahan yang muncul 

tersebut dengan menambahkan fitur atau 

fungsi baru dari produk atau sistem 

tersebut sesuai kebutuhan. 

Dari kelima tahapan tersebut bahwa setiap 

tahapan akan berjalan dan dapat dilakukan jika 

tahapan sebelumnya harus terlebih dahulu 

diselesaikan, oleh karena itu tahapan 

selanjutnya akan menurun dari tahapan 

sebelumnya yang disebut waterfall model. 

Kelima tahapan tersebut jika dibandingkan 

dengan model system development life cycle 

yang lainnya akan terlihat lebih sederhana 

sehingga banyak dipilih sebagai alternatif 

pengembangan sistem informasi manajemen di 

rumah sakit. Beberapa aspek yang dapat 

disimpulkan jika dibandingkan dengan model 

lainnya dari penggunaan pengembangan 

sistem dengan menggunakan waterfall model, 

yaitu: 

1. Sederhana dan mudah dipahami untuk 

diimplementasikan 

2. Mudah untuk diatur meskipun dengan 

model yang kaku, karena masing-masing 

tahap dapat dengan mudah disampaikan 

dan memiliki proses review 

3. Dapat bekerja dengan baik untuk 

rancangan yang kecil 

4. Rinci yaitu setiap tahapan didefinisikan 

dengan jelas 

5. Proses dan hasil terdokumentasi dengan 

sangat baik 

Banyaknya rumah sakit yang manjadikan 

waterfall model sebagai pilihan dikarenakan 

memang sistem informasi merupakan suatu 

kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi untuk 

era modern ini, selanjutnya waterfall model 

menerapkan proses perancangan yang baik 

serta mengedepankan kebutuhan fungsional 

sistem, jadi sesuai kebutuhan yang telah 

dianalisis secara menyeluruh diawal tidak 

hanya dilihat dari aspek user saja. Di rumah 

sakit juga terdapat berbagai unit kerja dalam 

skala kecil yang membutuhkan sub-sub sistem 

sendiri yang menjadi satu sistem besar yang 

didalamnya terdapat integrasi antar sub sistem. 

Waterfall model memang digunakan untuk 

proyek kecil seperti pada unit-unit yang ada di 

rumah sakit. Sehingga waterfall model 

memang cocok sebagai pilihan untuk 

digunakan dalam memenuhi kebutuhan 

perangkat lunak di rumah sakit yang bersifat 

generik. 

5. KESIMPULAN 

Faktor yang membuat waterfall model 

dipilih oleh banyak rumah sakit adalah 

sederhana dan mudah dipahami untuk 

diimplementasikan, mudah untuk diatur 

meskipun dengan model yang kaku karena 

masing-masing tahap dapat dengan mudah 

disampaikan dan memiliki proses review, 

dapat bekerja dengan baik untuk rancangan 

yang kecil, rinci yaitu setiap tahapan 

didefinisikan dengan jelas serta proses dan 

hasil terdokumentasi dengan sangat baik. 
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Abstract 
Patient cancer survival prediction is one of the most important areas that emphasis in cancer research. Many 

technique have been developed, one of them is Classification and Regression Tree (CART). This methods have 

advantage than traditional methods for survival analysis as Cox Regression. CART can handley skewed data 

and easy to interpret. The aim of this reseach is development CART model to predict one year colon cancer 

survival. This research used cohort retrospective design. Data used for this research is colon cancer patient 

survival who was first dianogsed in 2012 and observed its survival until 2015. Predictor variabel consist of 

clinical stadium, morbidity score, metastastic location, cancer location, therapy, and treatment. Data was split 

to training and testing. The result form CART analysis, theraphy was the most important variable for predicting 

one year colon cancer survival. Area Under Curve (AUC), Sensitivity and Specificity calculated by CART with 

training data were found 0.848,  87%, 100% respectively. 

 

Keywords : cancer survival prediction, classification and regression tree, sensitivity, specificity. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

 
Kanker kolorektal merupakan jenis kanker 

yang disebabkan karena adanya jaringan 

neoplasma ganas pada usus besar (kolon) dan 

rektum. Di Asia Tenggara, kanker kolorektal 

merupakanpenyakit penyebab kematian yang 

ketiga(Jan et al., 2012). Standardize incidence 

rate(SIR) kanker kolorektal di Indonesia 

sebesar 19.1 untuk laki-laki dan 15.6 untuk 

perempuan(Billy et al., 2016). Merujuk pada 

nilai SIR, kasus kanker kolorektal indonesia 

termasuk tinggi karena populasi penduduk di 

Indonesia lebih dari 250 juta. 

Kondisi tersebut mendorong penelitian-

penelitian tentang kanker. Salah satu topik 

utama dalam penelitian kanker adalah 

pengembangan modelyang dapat digunakan 

untukmemprediksi ketahanan hidup pasien 

berdasarkan faktor-faktor klinis. Model ini 

bermanfaat untuk membantu untuk meprediksi 

ketahahan hidup pasien kanker dan dapat 

digunakan sebagai pemilihan terapi yang akan 

diberikan ke pasien(Baghestani et al., 2015). 

Classification and Regression Tree 

(CART)merupakan salah satu metodestatistika 

yang digunakan dalam pemodelan ketahanan 

hidup pasien kanker. Keunggulan metode ini 

dibandingkan dengan metode analisis statistika 

yang lain sepertiregresi cox adalah mampu 

memberikan prediksi resiko ketahanan hidup 

pasien berdasarkan faktor-faktor klinis 

pasien(Savas, Liu and Xu, 2013).Keunggulan 

lain dari metode ini adalah kemudahan dalam 

interpretasi model karena metode ini 

menghasilkan suatu diagram pohon yang dapat 

digunakan sebagai dasar penentuan prediksi. 

Penelitian CART untuk memprediksi 

ketahanan hidup pasien kankerjuga sudah 

pernah dilakukan. Metode CART digunakan 

untuk memprediksi ketahanan hidup pasien 

kanker payudara. Hasil penelitiannya 

menghasilkan variabel stage merupakan 

variabel yang paling utama dalam 

memperdiksi ketahanan hidup pasien kanker 

payudara. Model ini  memiliki sensitivity dan 

specificity masing-masing sebesar 93.5%, dan 

53%(Khalkhali et al., 2016). 

Selain penelitian yang lain 

jugamenggunakan CART untuk menganalisis 

ketahanan hidup pada kasus edometrial 

carcinoma. Hasil analisisnya menghasilkan 

kesimpulan bahwa stadium (stadium), 

merupakan variabel yang paling penting untuk 

memprediksi ketahanan hiduap pasien tersebut 

(Barlin et al., 2013). 

Berdasarkan uraian diatas tentang analisis 

CART, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis ketahanan hidup pasien kanker 

kolorektalmengguanakan CART dengan 

variabel prediktor yang digunakan terdiri dari 

6 variabel yaitu stadium klinis, skor 

PAPER 16 
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komorbiditas, lokasi metatastis, lokasi kanker, 

terapi yang dilakukan dan status pengobatan. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Kanker Kolorektal 

Kanker atau dalam bahasa Yunani disebut 

karkinos merupakan gambaran untuk ratusan 

tumor ganas yang berbeda satu sama lain. 

Salah satu jenis kanker adalah kanker 

kolorektal yang merupakan jenis kanker 

dengan pertumbuhan neoplasma pada usus dan 

rektum. World health organization(WHO) 

memasukkan kanker rektum ke dalam 

international clasification of disease (ICD) 

dengan kode C nomor 20, dan kanker kolon 

dengan kode C nomor 18 (Coleman et al., 

2011) 

Faktor penyebab pasti (necessary) dari 

kanker kolorektal tidak dapat diketahui secara 

pasti, hal ini terjadi karena perkembangan 

kanker termasuk kanker kolon dan rektum 

merupakan interaksi dari berbagai faktor baik 

faktor lingkungan maupun genetik. Faktor-

faktor yang mungkin menjadi penyebab 

kanker kolorektal disebut dengan faktor risiko. 

Faktor risiko kanker kolorektal adalah 

a. Radang kronis dan polip yang merupakan 

gangguan inflamasi mukosa kronik yang 

dimulai dengan adanya mikroasbes pada 

kripta mukosa kolon dan beberapa asbes 

yang menyatu sehingga membentuk ulkus. 

Pada stadium lanjut akan muncul 

pseudopolip seperti penonjolan mukosa 

yang berada diantara ulkus yang menjadi 

faktor risiko tinggi terjadinya karsinoma.  

b. Faktor genetik. Persentase penderita kanker 

kolorektal yang memiliki  riwayat kanker 

kolorektal pada keluarga terdekat sekitar 

15%. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan atau kebiasaan hidup 

tertentu, seperti pola makan rendah, 

kebiasaan merokok, aktifitas fisik, dll. 

Selain itu apabila dalam suatu keluarga 

terdapat anggota keluarga menderita kanker 

kolorektal maka risiko menderita kaker 

kolorektal menjadi 1:12, namun apabila 

tidak terdapat anggota keluarga yang 

menderita kanker kolorektal, maka risiko 

untuk menderita kanker sebesar 1:40. 

c. Diet. Pola konsumsi seperti kebiasaan 

mengkonsumsi daging merah dan makanan 

rendah serta juga menjadi risiko kanker 

kolorektal.  

d. Gaya hidup. Kebiasaan merokok dapat 

memicu terjadinya kanker kolorektal. 

Kebiasaan merokok dalam jangka waktu 

yang lama (30-40 tahun) memiliki RR 1,5-

3 untuk menyebabkan kanker kolorektal. 

Hal ini disebabkan karena merokok 

dihubungkan dengan risiko terbentuknya 

adenoma dan meningkatnya risiko dari 

adenoma menjadi kanker kolorektal. Selain 

itu penelitian menunjukkan hasil yang 

konsisten, bahwa aktifitas fisik yang rutin 

dapat mereduksi risiko terkena kanker 

kolorektal hingga 50%. 

e. Usia. Global cancer fact&figure Tahun 

2011 mencatat bahwa orang Amerika 

Serikat berusia diatas 40 Tahun memiliki 

risiko kanker kolorektal, insidensi kanker 

kolorektal berdasarkan usia menunjukkan 

kejadian kanker kolorektal pada usia 

dibawah 20 Tahun sebesar 0%, 20-34 tahun 

sebesar 0,9%, 35-44 tahun sebesar 3.5%, 

45-54  tahun  sebesar  10.9%,  55-64  tahun  

sebesar  17.6%,  65-74  tahun sebesar 

25,9%, 75-84 tahun sebesar 28.8%, dan 

>85 sebesar 12.3% . 

Penyakit kanker merupakan jenis 

penyakit terkait sel. Pada keadaan normal, sel 

membelah diri untuk mempertahankan fungsi 

normalnya, namun juga terdapat pertumbuhan 

sel yang tidak normal, yakni sel terus 

membelah meskipun tidak dibutuhkan sel-sel 

baru. Pertumbuhan sel yang berlebihan ini 

disebut tahap pra kanker. Pertumbuhan  pra 

kanker untuk kasus kanker kolorektal ditandai 

dengan anaknya polip usus, yang pada tahap 

lanjut, kanker akan menembus dinding usus 

besar dan menyebar melalui pembuluh getah 

bening. 

Pertumbuhan sel kanker termasuk kanker 

kolorektal, ditandai dengan penyebaran tumor, 

yang mana semakin luas penyebarannya, maka 

prognostik pasien semakin buruk. Penyebaran 

sel kanker diklasifikasikan dalam bentuk 

Dukes A hingga D (Kurniawan and Ked, 

2009), yang secara rinci dijelaskan sebagai 

berikut  

a. Stadium I: Sel kanker terbatas pada 

mukosa dnding rektum dengan ketahanan 

hidup 72% setelah pengobatan. 

b. Stadium II: Kanker sudah penetrasi ke 

propria hingga mengenai organ 

terdekatdengan ketahanan hidup 54% 

setelah pengobatan. 

c. Stadium III:  : Kanker sudah penetrasi ke 

propria hingga mengenai organ terdekat 
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dengan metastatis ke nodus limfadengan 

ketahanan hidup 39% setelah pengobatan. 

d. Stadium IV : Sel kanker sudah metastatis 

lanjut dan penyebaran yang luas dengan 

ketahanan hidup 7% setelah pengobatan. 

Istilah prognostik merupakan suatu peramalan 

dari kemungkinan dan akhir suatu penyakit. 

Prognostik pasien akan berkaitan dengan 

ketahanan hidup pasien. Beberapa faktor yang 

berkaitan dengan ketahanan hidup pasien, 

sebagai berikut: 

a. Komorbiditas 

Komorbidtas menjadi salah satu faktor 

yang berpengaruh pada prognostik pasien 

yang pada akhirnya berdampak pada 

ketahanan hidup pasien. Hal ini terjadi 

karena pasien dengan komorbiditas memiliki 

kesulitan dalam pengambilan keputusan 

pengobatan. Beberapa studi yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa 

kelangsungan hidup pasien dengan 

komorbiditas lebih buruk, dibandingkan 

dengan pasien tanpa komorbiditas. 

b. Stadium 

Stadium yang dikorelasikan dengan 

riwayat metastatis disebut dengan Duke’s A, 

Duke’s B, Duke’s C, dan Duke’s D. Pasien 

kanker kolorektal yang datang atau mendapat 

pengobatan pada saat stadium awal memiliki 

ketahanan hidup hingga 52%, hal ini berbeda 

dengan pasien kanker kolorektal yang 

mendapatkan pengobatan saat kanker sudah 

pada tahun lanjut yang hanya memiliki 

ketahanan hidup 25% (Sitorus, 2010). 

c. Status Pengobatan 

Status pengobatan diukur dengan 

melihat apakah pasien kanker kolorektal 

melakukan rencana pengobatan sesuai 

agenda tim medis atau dokter yang 

menangani.  

d. Lokasi Kanker 

Lokasi kanker kolorektal pada rektum 

mempengaruhi ketahanan hidup pasien. Hal 

ini terjadi karena posisi rektum yang berada 

didalam tulang panggul sehingga 

kemungkinan sel kanker unntuk menyebar ke 

organ-organ sekitarnya seperti seperti 

kandung kemih, rahim dan tulang. Apabila 

dilakukan pengangkatan sel kanker, masih 

terdapat kemungkinan sel-sel kanker yang 

tidak terdeteksi terdapat pada organ karena 

jarak sel kanker pada rektum dengan jaringan 

normal sangat dekat.  

e. Riwayat Metastatis 

Metastatis atau yang juga disebut 

dengan anak sebar, merupakan sel-sel kanker 

yang lepas atau gumpalan sel-sel ganas yang 

berasal dari tumor induk. Pasien yang 

pertama kali di diagnosa dengan kondisi 

stadium lanjut atau terdapat metastatis 

memiliki ketahanan hidup 5 tahun yang 

buruk dengan probabilitas5% hingga 8%. 

Classification and Regression Tree (CART) 

Classification and Regression Tree 

(CART) merupakan salah satu motode analisis 

statistik yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan kasus klasifikasi dan regresi. 

Metode ini menghasilkan suatu diagram pohon 

(tree diagram) dengan variabel yang terletak 

pada hirarki paling atas merupakan variabel 

yang memiliki nilai importance yang besar 

(the best predictor).  

Proses dalam pembentukan tree diagram 

dimulai dengan membagi (split) data ke dalam 

dua node dimana subset data yang berada 

dalam satu node merupakan subset data yang 

homogen. Pembentukan node dilakukan 

menggunakan Indek Gini dengan persamaan 

sebagai berikut. 

 

 (1) 

 

Setelah disusun klasifikasi pohon 

menggunakan semua variabeldan terbentuk 

klasifikasi yang besar, perlu dilakukan 

pemangkasan pohon klasifikasi (Prunning) 

untuk mendapatkan pohon yang optimal. 

Proses ini merupakan suatu proses 

pemangkasan dari node-node klasifikasi 

sampai didapatkan suatu klasifikasi pohon 

yang “right size”(Fernanda, 2012). Proses 

pruning dilakukan denganpersamaan 2. 

 (2) 

  

Ketepatan klasifikasi 

Evaluasi model klasifikasi merupakan 

proses yang sangat penting untuk melihat 

seberapa akurat model klasifiksi tersebut 

menjelaskan data yang ada. Beberapa 

parameter yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi model klasifikasi seperti CART 

adalah sensitivity, spesificity, dan Area Under 

Curve (AUC).  

Sensitivitymerupakan proporsi pasien 

yang bernilai positive berdasarkan data (dalam 
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penelitian ini menunjukkan pasien yang secara 

real memiliki ketahanan hidup lebih dari 1 

tahun)dan ketika  diprediksi menggunakan 

CART juga positif. 

 

Specificity merupakan proporsi pasien yang 

bernilai negative berdasarkan data (dalam 

penelitian ini menunjukkan pasien yang secara 

real memiliki ketahanan hidup <= 1 tahun) dan 

ketika  diprediksi menggunakan CART juga 

menghasilkan nilai negatif. 

 

 

Kombinasi antara nilai sentivity dan 

specificity adalah Area Under Curve. 

Metodeyang efektif untuk mengukur ketepatan 

suatu klasifikasi dapat dilihat dari nilai Area 

Under Curve (AUC). Nilai AUC terletak 

antara 0 sampai dengan 1. Klasifikasi nilai 

AUC. Apabila nilai AUC sebesar 0.5, maka 

metode klasifikasi terbsebut tidak mampu 

memberikan hasil klasifikasi tidak bisa 

membedakan kelompok satu dan kelompok 

dua. Nilai AUC 0,7 sampai 0.8 memiliki 

makna bahwa metode klasifikasi dapat 

digunakan. Nilai AUC 0,8 sampai 0,9 masuk 

dalam klasifikasi excelent, dan apabila nilai 

AUC lebih dari 0,9 masuk dalam kategori 

sempurna(Mandrekar, 2010). 

3. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan desain 

kohort retrospekstif. Jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 70 sampel pasien kanker 

yang terdiagnosa kanker pada tahun 2013-

2015 di RS Ibnu Sina, RS Wahidin 

Sudirohusodo, RS Faisal dan RS Pelamonia 

Makassar yang diambil menggunakan teknik 

total sampling. Penelitian dilakukan dengan 

melihat history (riwayat) dari pasien kanker 

kemudian diikuti selama kurun waktu tertentu 

untuk diteliti berapa lama ketahanan hidup 

pasien tersebut beserta variabel-variabel 

prediktornya. Pengamatan dilakukan pada 

pasien yang didiagnosa kanker kolorektal 

pertama kali pada tahun 2012, dan kemudian 

diamati ketahanan hidupnya pada tahun 2015. 

 Data yang digunakan dalam penelitian 

ini berasal dari rekam medis pasien di 4 rumah 

sakit di Kota Makassar.Jumlah data yang 

didapatkan sebanyak 70 sampel. Hasil 

pengamatan ketahanan hidup pasien kanker 

kolon menjadi dua kategori yaitu <= one year 

survivability dan > 1 year survivability.  

 Variabel prediktor dalam penelitian ini 

terdiri dari enam variabel yaitu stadium klinis, 

skor komorbiditas, lokasi metatastis, lokasi 

kanker, terapi yang dilakukan, dan status 

pengobatan. Stadium kanker dibagi menjadi 

dua yaitu stadium awal dan stadium lanjut. 

Stadium lanjut jika pasien pada saat pertama 

kali di diagnosis kanker kolorektal pada Dukes 

A dan Dukes B.  

 Skor komorbitiasdikategorikan menjadi 

komorbiditas berat dan ringan. Perhitungan 

skor komorbidtas mennggunakan charlson 

comorbidity indeks. Kategori ringan jika skor 

tersebut kurang dari 2, sedangkan 

komorbiditas berat jika skornya ≥2. 

  Lokasi kanker terdiri dari dua yaitu 

kolon dan rektum. Kolon apabila kanker 

tumbuh di kolon dan dibuktikan dengan 

catatan rekam medis yang bersangkutan, dan 

foto pemeriksaan kanker.  Rektum terjadi 

apabila kanker tumbuh di rectum dan 

dibuktikan dengan rekam medis pasien yang 

bersangkutan dan foto pemeriksaan kanker.  

 Riwayat metastatis dikategorikan 

menjadi dua yaitu terdapat riwayat metastatis 

jika adanya perkembangan sel tumor primer ke 

organ tubuh lainnya dari hasil laboratorium 

penunjang, dan tidak terdapat riwayat 

metastatis jika tidak ditemukan perkembangan 

sel tumor primer ke organ tubuh lainnya 

 Kelengkapan berobat merupakan 

kondisi apakah pengobatan yang dilakukan 

pasien sesuai dengan agenda rencana dokter 

yang tercatat dalam rekam medis. Variabel ini 

dikategorikan menjadi dua yaitu lengkap jika 

pengobatan (bedah, kemoterapi, radiasi, 

Hartman procedure, laparastomy, anterior 

reseksi, multi treatment) sudah dilakukan 

sesuai anjuran dokter yang tercatat di dalam 

rekam medis.Status pengobatan dikategorikan 

tidak lengkap bila pasien melakukan 

pengobatan tidak sesuai anjuran dokter yang 

tertera dalam rekam medis. Kerangka kerja 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Melakukan analisis deskriptif 

menggunakan distribusi frekuensi terhadap 

ketahan hidup pasien beserta variabel 

prediktornya. 

2. Membagi data menjadidatatraining dan 

testing. Data training sebesar 80% dari total 
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data yang tidak tersensor dan data testing 

sebesar 20% yang diambil secara random. 

3. Menganalisis data ketahanan hidup pasien 

kanker menggunakan CART dan menyusun 

tree diagramnya untuk menentukan 

variabel yang memiliki kontribusi paling 

besar (most important variable). 

4. Mengevaluasi ketepatan metode analisis 

CART menggunakan AUC, Sensitivity, 

dan Specificity. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis distribusi frekuensi terhadap 

ketahanan hidup pasien kanker kolorektal, 

didapatkan 29 pasien memiliki ketahanan 

hidup kurang dari atau sama dengan 1 tahun. 

Pasien yang memiliki ketahanan hidup lebih 

dari 1 tahun sebanyak 9 pasien.  

Tabel 1. Distribusi Frekuensi ketahanan hidup 

pasien kanker kolorektal 

Survive Frekuensi Persen 

<= 1 tahun 29 41,4 

> 1 tahun 9 12,9 

Sensor 32 45,7 

Total 70 100 

 

Dalam penelitian ini terdapat 32 

pengamatan yang masuk dalam kategori 

sensor kanan (right censoring).Kondisi ini 

disebabkan ketahanan hidup pasien tidak 

terlacak (pasien meninggal atau hidup tidak 

diketahui) atau setelah tahun 2015, pasien 

masih dalam kondisi hidup. 

 Deskripsi pasien berdasarkan setiap 

variabel predikort dijelasakan pada tabel 2. 

Pasien yang memiliki stadium klinis masuk 

dalam kategori stadium lanjut sebanyak 32 

pasien. Sedangkan pasien yang stadium 

klinisnya masuk dalam stadium awal sebanyak 

38 pasien. 

 Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa 

sebagian besar pasien memiliki skor 

komorbiditas ringan dengan frekuensi 

sebanyak 64 pasien. Untuk lokasi metatastis, 

hati, paru, kelenjar limfe, Buli-buli, bahkan 

ada pasien yang multi metatastis.  

 Lokasi kanker juga berpengaruh 

terhadap ketahanan hidup pasien. Pasien yang 

lokasi kanker kolonnya pada rektum sebanyak 

45 dan yang lokasi kankernya di usus 

sebanyak 25.  

Tabel 2. Distribusi Frekuensi varibel 

prediktor 

Prediktor Frekuensi 

Stadium Klinis 
Stadium Lanjut 32 

Stadium Awal 38 

Skor 

Komorbiditas 

Berat 6 

Ringan 64 

Lokasi metatastis 

Tidak ada 

metastatis 46 

Hati 12 

Paru 4 

Kelenjar limfe 3 

Buli-buli 1 

Multi 

metastatis 4 

Lokasi Kanker 
Rektum 45 

Usus 25 

Terapi yang 

dilakukan 

Tidak ada 28 

Bedah 2 

Khemoterapi 6 

Hartmann 

Procedure 2 

Laparastomy 5 

Anterior 

reseksi 1 

Multi treatment 26 

Status 

Pengobatan 

Tidak lengkap 30 

Lengkap 40 

 

 Informasi tentang terapi yang 

dilakukan berdasarkan tabel 2, diketahui 

bahwa 28 pasien tidak melakukan terapi sama 

sekali. Pasien yang melkaukan khemoterapi 

sebanyak 6 pasien, yang melakukan 

laparastomy ada 5 pasien. Sedangkan terapi 

yang paling banyak dilakukan adalah 

multitreatment dengan frekuensi sebanyak 26 

pasien. Pada status pengobatan, pasien yang 

melakukan pengobatan tidak lengkap atau 

tidak sesuai anjuran dokter sebanyak 30 

pasien. 

 Hasil analisis menggunakan metode 

CART menghasilkan tree diagram yang 

optimal seperti gambar 1 diatas. Tree diagram 

terdiri dari 8 node dengan variabel terapi yang 

dilakukan merupakan variabel determinan 

yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 

ketahanan hidup pasien kanker kolorektal. 
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Gambar 1. Analisis Pohon Prediksi 

Ketahanan Hidup Pasien Kanker 

Kolorektal 

Pasien kanker kolorektal yang menjalani 

terapi bedah dan anterior reseksi memiliki 

probabilitas untuk ketahanan hidup >1 Tahun 

yang lebih besar. Sedangkan pasien yang 

menjalani terapi hartmann procedure, 

laparastomy, multi treatment dan tanpa 

treatment apabila memiliki riwayat metastatis, 

maka juga memiliki probabilitas ketahanan 

hidup <= 1 tahun yang lebih besar. 

Hasil analisis CART juga memberikan 

informasi bahwa meskipun pasien dengan 

kondisi stadium awal, tanpa metastatis apabila 

terapi yang dipilih adalah hartmann procedure, 

laparastomy, multi treatmen ataupun tanpa 

pengobatan, maka ada kecenderungan 

memiliki probabilitas ketahanan hidup <= 1 

yang lebih besar. 

Node terakhir pada CART adalah variabel 

skor komorbiditas. Pasien yang memiliki skor 

komorbitas masuk dalam kategori berat, 

memiliki probabilitas ketahanan hidup pada 

kategori<= 1tahun lebih besar dibandingkan 

pasien yang memiliki skor komorbiditas dalam 

kategori ringan.  

Pada ukuran ketapatan metode CART 

diatas, digunakan parameter Sensitivity, 

specificity, dan AUC. Nilai ketiga tersebut 

disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Ukuran ketepatan klasifikasi 

  Training Testing 

Sensitivitas 87% 80% 

Spesivisitas 100% - 

AUC 0.848 0.531 

  

 Parameter ketepatan klasifikasi 

memperlihatkan bahwa pada data training, 

didapatkan sensitivitas, spesifisitas, dan AUC 

masing-masing sebesar 87%, 80%, dan 0.848. 

Sedangkan pada data testing, ukuran ketepatan 

klasifikasi yang dapat dihitung hanya 

sensitivitas dan AUC yaitu masing-masing 

sebesar 80% dan 0.531. Pada nilai AUC, 

apabila dicari nilai rata-rata antara data 

training dan testing didapatkan nilai rata-rata 

AUC sebesar 0.688. Nilai rata-rata ini 

mendekatai nilai 0.7, dimana nilai AUC 

sebesar 0.7 memberikan informasi bahwa 

motede klasifikasi dapat digunakan. 

 Probabilitas ketahanan hidup pasien 

kanker kolorektal yang menjalani  terapi bedah 

dan anterior reseksi lebih tinggi dibandingkan 

dengan pasien yang menjalani terapi hartmann 

procedure, laparatomy, multi treatmen, dan 

tanpa pengobatan disebabkan karena adanya 

risiko yang terjadi pasca terapi. Terapi bedah 

ataupun anterior reseksi  atau pengangkatan sel 

kanker merupakan perawatan primer yang 

diberikan bagi pasien dengan stadium awal, 

yang mana sel kanker belum mengalami 

invasif ke jaringan lain. Penelitian yang lain 

juga menghasilkan kesimpulan bahwa pasien 

kanker kolorektal akan memiliki ketahanan 

hidup yang lebih baik sesudah dilakukan 

operasi(Li et al., 2014). 

Hal berbeda dengan pasien yang 

melakukan terapi Hartmann procedure, 

laparatomy dan terapi kombinasi yang mana 

umumnya pasien yang menjalani terapi ini 

berada pada stadium lanjut, selain itu risiko 

infeksi dan komplikasi yang mungkin terjadi 

pascaoperasi hartmann procedure dan 

laparatomy memberikan dampak bagi 

ketahanan hidup pasien. Terapi kombinasi 

yakni pembedahan yang dikombinasikan 

dengan terapi penyinaran maupun kemoterapi 

berdampak pada ketahanan hidup pasien 

disebabkan karena pada pengobatan 
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kemoterapi awal respon yang ditunjukkan 

lebih baik, namun pengobatan kemoterapi 

berulang menyebabkan adanya kekebalan 

terhadap obat yang diberikan yang pada 

akhirnya berdampak pada probabilitas 

ketahanan hidup pasien. 

Probabilitas pasien kanker kolorektal yang 

menjalani terapi hartmann procedure, 

laparatomy dan tanpa pengobatan dipengaruhi 

oleh lokasi metastatis sel kanker. Hal ini 

disebabkan karena terapi yang diberikan pada 

pasien dengan kondisi sel kanker mengalami 

metastatis tidak bersifat untuk menyembuhkan 

(kuratif) tetapi hanya untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan kenyamanan pasien 

(ZACHARAKIS et al., 2010) 

Riwayat metastatis pasien dikorelasikan 

dengan stadium kanker, karena stadium kanker 

diklasifikasikan berdasarkan penyebaran sel 

kanker/metastatis. Ukuran dan sifat dari tumor 

akan menjadi dasar penentuan pengoabatan 

yang diberikan. Sehingga jika pasien datang 

dengan stadium lanjut (sel kanker telah 

mengalami invasif/metastatis) menyebabkan 

kemungkinan adanya komplikasi dan pada 

akhirnya berdampak pada probabilitas 

ketahanan hidup pasien yang rendah (Artinyan 

et al., 2015) 

 Faktor yang mempengaruhi stadium 

kanker berdasarkan analisis adalah adanya 

komorbiditas atau penyakit penyerta. Adanya 

komorbiditas memberikan dampak pada beban 

fisiologis pasien serta mempengaruhi pilihan 

dan efektifitas pengobatan(Lemmens et al., 

2007). Kesulitan dalam pemilihan pengobatan 

terjadi karena adanya pertimbangan terkait 

risiko yang mungkin akan dialami pasien 

dengan komorbiditas berat, sehingga pasien 

dengan komorbiditas kemungkinan tidak dapat 

menerima pengobatan gold standar kanker 

kolorektal seperti pembedahan, kemoterapi 

dan radiasi, yang berdampak pada 

keterlambatan untuk menyelesaikan 

pengobatan yang berakibat pada semakin 

cepatnya pertumbuhan sel kanker sehingga 

meningkat stadium kanker kolorektal. 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada 

analisis menggunakan metode Classification 

and Regression Tree didapatkan informasi 

bahwa terapi yang dilakukan pasien 

merupakan variabel yang memiliki peranan 

paling penting untuk memprediksi ketahanan 

hidup pasien kanker kolorektal. Ketepatan 

metode ini diukur dari AUC, Sensitivity, dan 

specificity pada data training didapatkan nilai 

masing-masing sebesar 0.848, 87%, dan 

100%.  
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Abstract 

Hand hygiene is the act of washing hands using antiseptic or water. Implementation of improper hand hygiene 

is a major cause of HAIs and the spread of multi-resistant microorganisms in health facilities. WHO states that 

handwashing compliance can reduce the transmission of microorganisms by 20-40%. This activity aims to study 

hand hygiene audit through system approach (input, process and output) at RSU Haji Surabaya. The method 

used is descriptive observasional through data collection by indepth interview and documentation study guide to 

key informant followed by problem priority determination with method of CARL. The result of the activity shows 

the problem of the input variables include the health worker has limited time, the process variables include the 

recording of the missed daily form, the data collection is not timely, not all the rooms collect and report the 

form, and the output variables include the achievement of the standard compliance rate and the opportunity has 

not been met. It was concluded that hand hygiene compliance rate <100%, number of opportunity room one 

year ≤2400, and reporting compliance <100%. It is recommended that health worker improve monitoring, 

education, reward-punishment, monitoring functions, and make reporting systems more effective and efficient. 

 

Keywords:hand hygiene audit, information system,handwashing compliance,infection control 
 
1. PENDAHULUAN 

 

Hand hygiene merupakan tindakan 

mencuci tangan menggunakan antiseptik 

maupun handwash. Rumah sakit adalah tempat 

pelayanan kesehatan yang memberikan 

perawatan kepada pasien dengan bermacam 

penyakit, sehingga tidak menutup 

kemungkinan terjadinya transisi 

mikroorganisme yang dikenal dengan penyakit 

infeksi nosokomial (Allegranzi & Pittet, 

2009).  

Boyce and Pittet (2002) menyatakan 

bahwa praktik kebersihan tangan yang tidak 

tepat atau tidak sesuai dengan prosedur 

merupakan penyebab utama penyebaran 

mikroorganisme multiresisten yang memiliki 

kontribusi besar terhadap timbulnya wabah. 

WHO (2009) menyatakan bahwa 

kepatuhan mencuci tangan dengan maksud taat 

melakukan praktik secara optimal sesuai 

prosedur yang ada maka dapat menurunkan 

transmisi mikroorganisme sebesar 20-40%. 

Beberapa penelitian telah membuktikan 

bahwa peningkatan perilaku mencuci 

tangandapat mengurangi risiko infeksi 

nosokomial. Namun, beberapa petugas 

diketahui belum seluruhnya memahami 

pentingnya perilaku tersebut ditunjukkan 

dengan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 

petugas kesehatan di RS. X yaitu pengetahuan 

dengan kategori cukup sebesar 64,2 %, 

kategori baik sebesar 27,6% dan kategori 

kurang sebesar 8,03%. 

Karaaslan (2014) menemukan bahwa 

kepatuhan praktik mencuci tangan pada tenaga 

medis masih rendah < 50%. Hal ini diperkuat 

dengan data evaluasi triwulan yang dilakukan 

tim PPI RSU Haji Surabaya yaitu mengalami 

fluktuasi pada TW 1 2016 sebesar 75,8% turun 

pada TW 2 sebesar 73,16 meningkat lagi pada 

TW 3 sebanyak 77,7% dan merosot pada TW 

4 sebanyak 74% tentu saja hal ini belum 

mencapai standar kepatuhan yang ditetapkan 

oleh WHO yaitu sebesar 100%. 

Selain itu WHO merekomendasikan 

jumlah minimal opportunitysetiap bulan 

adalah 200, sehingg apabila diakumulasikan 

selama satu tahun sebesar 2400. Berdasarkan 

26 ruangan di RSU Haji Surabaya diketahui 

hanya tiga ruangan yang memenuhi standar 

opportunitytersebut yaitu Marwah 1, Marwah 

4, dan Paviliun 3 dengan perolehan ≥2400. 

Sedangkan untuk angka kepatuhan 

pelaporan audit hand hygiene juga mengalami 

fluktuasi pada tahun 2016 yaitu TW 1 sebesar 
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69,6%, menurun di TW 2 sebesar 65,2 % 

dilanjutkan peningkatan pada TW 3 dan TW 4 

masing-masing sebesar 72,4% dan 74,4% 

namun keadaan ini juga belum memenuhi 

standar yang ditetapkan yaitu 100%. 

Kepatuhan praktik mencuci tangan tentu 

saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu 

faktor eksternal (luar individu) dan faktor 

internal (dalam individu). Faktor eksternal 

meliputi fasilitas yang tidak memadai, latar 

belakang kebudayaan, dan kepercayaan. 

Sedangkan faktor internal terdiri dari status 

pekerjaan, area pekerjaan, persepsi dan 

pengetahuan risiko transimisi mikroorganisme 

penyebab infeksi nosokomial (Allegranzi & 

Pittet, 2009). 

Sehubungan dengan temuan 

permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan 

evaluasi terhadap sistem informasi audit hand 

hygienedi RSU Haji Surabaya berguna untuk 

meningkatkan kesadaran setiap petugas serta 

mempermudah pencapaian standar angka 

kepatuhan yang direkomendasikan oleh WHO. 

Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk 

mengetahui permasalahan sistem informasi 

audit hand hygiene sehinggadapat ditetapkan 

sebagai prioritas masalah yang harus 

ditangani. 

Tujuan khusus pada kegiatan ini adalah 

memperoleh gambaran situasi di RSU Haji 

Surabaya, memperoleh gambaran mengenai 

sistem informasi audit hand hygiene baik 

secara kuantitas maupun kulaitas/mutu 

pelayanan, mempelajari masalah sistem 

informasi audit hand hygiene yang berkaitan 

dengan masalah kesehatan yang dapat 

diidentifikasi melalui kualitas data yang 

dikumpulkan, menentukan prioritas masalah 

sistem informasi audit hand hygiene, serta 

merencanakan pemecahan masalah sistem 

informasi audit hand hygiene. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

 

Pengertian Hand Hygiene 

Hand hygiene merupakan salah satu cara 

yang paling efektif mengurangi jumlah bakteri 

di tangan sebagai akibat kontaminasi silang 

dari mikroorganisme sehingga dapat 

menurunkan insiden infeksi dengan cara 

menggunakan sabun antiseptik disertai air 

mengalir ataupun handrub yang mengandung 

alkohol (Mani, Shubangi, & Saini, 2010). 

Sumber infeksi di Rumah Sakit berasal 

dari kontak dengan pasien oleh karena itu 

seluruh petugas baik medis ataupun non medis 

hendaknya turut serta dalam mengendalikan 

transmisi mikrooganisme pathogen penyebab 

infeksi nosokomial. Adapun cara perpindahan 

infeksi melalui penularan langsung, tidak 

langsung, dan udara (Arias, 2010). 

Berdasarkan data RISKESDAS 2007 

menyatakan prevalensi perilaku mencuci 

tangan pada petugas kesehatan tegolong 

rendah yaitu sebebsar 76,8%. 

Kepmenkes No. 129 tahun 2008 

menetapkan standar pelayanan minimal rumah 

sakit mengenai pelaporan kasus infeksi 

nosokomial. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk mecegah dan mengendalikan infeksi ini 

adalah 1) menerapkan prinsip asepsis dengan 

standar tinggi untuk memutus sumber 

penyakit, 2) melakukan hand hygiene secara 

efektif untuk mecegah rute penularan bakteri 

ke orang yang tidak mengalami infeksi 

terutama pada tenaga medis (Broker, 2009). 

CDC tahiun 2012 merekomendasikan 

salah satu tindakan aseptik dengan mencuci 

tangan, adapun biaya yang dikeluarkan untuk 

menyediakan fasilitas hand hygine meliputi 

wastafel dan handrub tidak terlalu tinggi tetapi 

memiliki manfaat cukup besar  untuk 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial yang 

mengakibatkan pengeluaran biaya lebih besar 

bahkan kematian. 

 

Lima Moments Hand Hygiene 

WHO 2009 mengeluarkan program 

tentang global patient safety challenge dengan 

clean care is safer care yaitu menetapkan 

inovasi strategi hand hygiene untuk petugas 

kesehatan menggunakan five moments untuk 

mengoptimalkan kebersihan tangan. 

Lima momen dalam pelaksanaan hand 

hygiene yang telah ditetapkan oleh WHO 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum menyentuh pasien 

2. Sebelum prosedur aseptik 

3. Setelah terpapar cairan tubuh yang berisiko 

4. Setelah menyentuh pasien 

5. Setelah menyentuh benda yang 

berhubungan dengan pasien 

 

Macam-macam Hand Hygiene 

WHO (2009) menjelaskan bahwa 

mencuci tangan dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu: 1) mencuci tangan dengan sabun 

dan air mengalir selama 40-60 detik, 2) 

mencuci tangan dengan handrub selama 15-30 

detik. 
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Kepatuhan Hand Hygiene 

Menurut WHO (2009) pengertian 

kepatuhan hand hygiene adalah ketaatan 

seseorang dalam melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Adapun rumus kepatuhan atau compliance 

hand hygiene adalah sebagai  berikut: 

Compliance =  

Kategori kepatuhan hand hygiene adalah: 

Hasil < 100% :Tidak patuh hand 

hygiene 

Hasil = 100% : Patuh hand hygiene 

 

Pengertian Sistem 

Sistem merupakan suatu kumpulan yang 

kompleks dan saling berinteraksi hingga 

mencapai satu kesatuan (Bennet, Simon, et al, 

2010). Sedangkan pengertian sistem menurut 

O’Brien dan Marakas (2008) adalah kumpulan 

komponen saling terkait, mempunyai batasan 

yang jelas, berkerja untuk mencapai tujuan 

yang sama dengan menerima input dan 

menghasilkan output. 

 

Komponen Sistem 

Sistem informasi audit hand hygiene 

merupakan kegiatan paling penting dalam 

setiap program pencegahan dan pengendalian 

infeksi nosokomial. 

1. Pengumpulan Data 

Informasi yang dibutuhkan dan 

dikumpulkan terdiri dari: 

a. Orang (petugas sesuai jenis profesi) 

b. Tempat (ruang, unit) 

c. Waktu (laporan harian, mingguan, bulanan) 

2. Kompilasi Data 

Penyajian data dilakukan untuk melihat 

trend serta mempermudah analisis dan 

interpretasi data dalam bentuk tabel, grafik, 

garis, dan diagram batang. 

3. Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis dilakukan dengan cara tabulasi 

silang antara angka kepatuhan dengan variabel 

orang, tempat, dan waktu. 

4. Diseminasi Informasi 

Penyebarluasan laporan kepada 

stakeholdersebagai dasar dalam menentukan 

kebijakan berkaitan dengan pencegahan dan 

pengendalian infeksi nosokomial. 

 

Metode Penentuan Prioritas Masalah 

Metode CARL adalah teknik yang 

digunakan untuk menentukan prioritas 

masalah jika data yang tersedia adalah data 

kualitatif dengan menentukan skor atas kriteria 

tertentu, seperti kemampuan (capability), 

kemudahan (accesability), kesiapan 

(readiness), dan daya ungkit (leverage). 

Semakin besar skor, maka semakin besar 

masalah, sehingga semakin tinggi letaknya 

pada urutan prioritas.Kriteria CARL tersebut 

mempunyai arti yakni sebagai berikut. 

C : Ketersediaan sumber daya (dana dan 

sarana) 

A : Kemudahan, ketersediaan metode (cara/ 

teknologi) serta penunjang  pelaksanaan 

seperti peraturan atau petunjuk 

pelaksanaan. 

R : Kesiapan dari tenaga pelaksana maupun 

kesiapan sasaran seperti keahlian 

(kemampuan) dan motivasi 

L : Seberapa besar pengaruh kriteria yang 

satu dengan yang lain dalam pemecahan 

yang dibahas 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

Kegiatan dilaksanakan di Rumah Sakit 

Umum Haji Surabaya yang beralamat di Jalan 

Manyar Kertoadi Surabaya pada tanggal 1-31 

Agustus 2017. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif 

observasional yaitu kegiatan yang bertujuan 

hanya menggambarkan (mendeskripsikan) 

fenomena yang ditemukan mengenai faktor 

risiko, efek atau hasil. Data tersebut disajikan 

tanpa adanya suatu analisis bagaimana dan 

mengapa fenomena dapat terjadi. Sehingga 

pada kegiatan jenis ini tidak perlu adanya 

hipotesis. Analisis kegiatan ini menggunakan 

pendekatan sistem terdiri dari input (data dan 

sumber daya), proses (pengumpulan data, 

kompilasi data, serta analisis & interpretasi 

data), dan output (informasi epidemiologi dan 

diseminasi informasi). 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara indepth interview dan studi 

dokumentasi. Indepth interview dilakukan 

untuk menggali lebih dalam bagaimana 

pelaksanaan sistem audit hand hygiene yang 

telah berjalan di RSU Haji Surabaya ditujukan 

pada beberapa orang yang dianggap sebagai 

informan kunci dari kegiatan pencatatan dan 

pelaporan audit hand hygiene. Kemudian 

dilanjutkan dengan penentuan permasalahan 

mana yang lebih utama untuk segera 

diselesaikan. Studi dokumentasi digunakan 

sebagai pelengkap dalam kegiatan 

pengumpulan data berupa observasi laporan 
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evaluasi tahunan atau arsip data audit hand 

hygiene yang terdapat pada unit PPI RSU Haji 

Surabaya. 

Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam kegiatan ini adalah pedoman 

wawancara terstruktur serta lembar observasi 

dalam bentuk checklist. 

Informan kunci dalam kegiatan ini adalah 

petugas IPCN dan IPCLN. IPCN merupakan 

petugas audit hand hygiene yang bertugas 

untuk melaksanakan audit di setiap ruangan 

mulai dari rekapan  pengumpulan data hingga 

pelaporan kepada Direktur Rumah Sakit serta 

memantau pelaksanaan audit hand hygiene. 

IPCLN merupakan perawat pelaksana harian 

yang bertugas dalam mengisi dan 

mengumpulkan formulir audit hand hygiene 

serta berkoordinsi dengan IPCN. 

Teknik menentukan prioritas masalah 

dalam kegiatan ini menggunaka metode 

CARL. Semakin besar skor maka semakin  

besar masalah sehingga semakin tinggi 

letaknya pada urutan prioritas. 

Penyajian data pada laporan kegiatan ini 

menggunakan tabel, grafik, dan gambar yang 

selanjutnya dianalisis menggunakan narasi 

sederhana. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Pelaksanaan Sistem Informasi 

Audit Hand Hygiene 

Berdasarkan Permenkes No. 27 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan menyatakan bahwa pelaksanaan 

pencegahan dan pengendalian infeksi di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk 

melindungi pasien, petugas kesehatan, 

pengunjung yang menerima pelayanan 

kesehatan serta masyarakat dalam 

lingkungannya dengan cara memutus siklus 

penularan penyakit infeksi melalui 

kewaspadaan standar. 

Kewaspadaan standar yaitu kewaspadaan 

yang utama, dirancang untuk diterapkan secara 

rutin dalam perawatan seluruh pasien di rumah 

sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, 

baik yang telah didiagnosis, diduga terinfeksi 

atau kolonisasi. Diterapkan untuk mencegah 

transmisi silang sebelum pasien di diagnosis, 

sebelum adanya hasil pemeriksaan 

laboratorium dan setelah pasien 

didiagnosis.Tenaga kesehatan seperti petugas 

laboratorium, rumah tangga, CSSD, pembuang 

sampah dan lainnya juga berisiko besar 

terinfeksi. 

Oleh sebab itu penting sekali pemahaman 

dan kepatuhan petugas tersebut untuk juga 

menerapkan kewaspadaan standar agar tidak 

terinfeksi. Pada tahun 2007, CDC dan 

HICPAC merekomendasikan 11 (sebelas) 

komponen utama yang harus dilaksanakan dan 

dipatuhi dalam kewaspadaan standar, salah 

satunya adalah kebersihan tangan. 

Komite Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi (PPI) RSU Haji Surabaya memiliki 11 

program kerja kewaspadaan standar, salah satu 

programnya adalah monitoring hand hygiene 

dengan sasaran programnya yaitu seluruh 

komunitas RSU Haji Surabaya yang terdiri 

dari seluruh petugas kesehatan. 

Kegiatan audit hand hygiene dilaksanakan 

oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi (Komite PPI) RSU Haji Surabaya yang 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

RSU Haji Surabaya. 

 

Gambaran Pelaksanaan Sistem Informasi 

Audit Hand Hygiene Berdasarkan 

Pendekatan Sistem (Input, Proses, dan 

Output) 

Variabel yang dianalisis dalam kegiatan 

audit hand hygiene meliputi input, proses, dan 

output.  

 

1. Variabel Input 

a. Man 

Pelaksanaan pengumpulan data audit 

hand hygiene di RSU Haji Surabaya tidak 

menggunakan tenaga khusus sehingga komite 

PPI membentuk tim yang dapat menunjang 

pelaksanaan kegiatan audit hand hygiene dari 

pengumpulan data hingga diseminasi 

informasi. 

Pengumpul data, pengontrol dan perekap 

data dilakukan oleh IPCLN yang setiap 

ruangnya terdapat 2 IPCLN dan berjumlah 53 

orang. Pencatatan data dilaksakana setiap hari, 

kemudian data harian tersebut direkap selama 

1 bulan dan dikumpulkan kepada IPCN. 

Jumlah IPCN yaitu 2 orang dengan dibantu 1 

tenaga pengolah data, selain itu IPCN juga 

berperan dalam pengolahan dan analisis data 

yang dikumpulkan oleh IPCLN setiap 

bulannya. 

IPCN di RSU Haji Surabaya telah 

mengikuti pelatihan PPI dari tingkat basic 

(dasar) dan advance (lanjut), pelatihan 

surveilans, serta pelatihan epi info, sedangkan 
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IPCLN yang telah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan dasar PPI sebanyak 30%. 

Pendidikan terakhir dari IPCN adalah S1 

keperawatan, tenaga pengolah data dengan 

pendidikan terakhir S1 Kesehatan Masyarakat, 

sedangkan IPCLN adalah D3 dan S1 

Keperawatan. Petugas IPCN sudah menjadi 

petugas purna waktu/ full time di RSU Haji 

Surabaya. 

 

b. Material and Machine 

Sumber data pada kegiatan audit hand 

hygiene adalah laporan dari tim PPI RSU Haji 

Surabaya mengenai laporan rekap kepatuhan 

hand hygiene berdasarkan informasi 

epidemiologi dan laporan kepatuhan pelaporan 

hand hygiene berdasarkan masing-masing 

ruangan. 

Jenis data yang dikumpulkan dalam 

penunjang pelaksanaan audit hand hygiene di 

RSU Haji Surabaya diantaranya adalah data 

profesi, data oppourtunity, data lima momen, 

data tindakan (handrub, handwash, tidak cuci 

tangan), sarung tangan (on, off, terus). Jenis 

data tersebut dikumpulkan dan observasi 

langsung setiap hari oleh petugas audit 

(IPCLN). 

Semua petugas IPCLN sebenarnya 

mampu melakukan pencatatan tersebut namun 

karena petugas memiliki tugas lain yang 

memungkinkan untuk lupa mencatat hasil 

audit setiap hari karena beban kerja ganda 

sehingga timbul risiko kekosongan pengisian 

formulir. 

Sarana yang digunakan merupakan 

fasilitas pendukung dalam pelaksanaan audit 

hand hygiene meliputi: 

 

Tabel 1.Sarana Kegiatan Audit Hand Hygiene 

di RSU Haji Surabaya 

Sarana Jumlah Cukup 

Komputer di ruangan PPI 

dengan epi info 

3 paket √ 

Komputer setiap ruangan 

dengan softwaree-health 

1 paket  

Telepon 1 unit √ 

Alamat email 1 paket √ 

Jaringan Internet 1 paket √ 

Formulir audit hand 

hygiene 

1 paket √ 

Formulir rekapan 1 paket √ 

SOP kebersihan tangan  1 paket √ 

SOP audit hand hygiene 1 paket √ 

Sumber: Wawancara dan Observasidengan 

IPCN Tahun 2017 

Berdasarkan wawancara dengan IPCN 

menyatakan bahwa 2 paket komputer untuk 1 

ruangan dirasa sudah cukup untuk melakukan 

pencatatan dan analisis data rekapan audit 

hand hygiene. Sedangkan IPCLN mengeluh 

sistem informasi e-health belum bisa 

digunakan secara maksimal selain itu 

komputer juga digunakan untuk berbagai 

macam kegiatan pelayanan pasien dan 

administrasi (gizi, farmasi, dan PPI). Bila 

terjadi trouble/ keluhan dengan komputer/ 

laptop maka masing-masing unit/ ruangan 

langsung menghubungi Sistem Informasi 

Manajemen (SIM).  

 

c. Method 

Pelaksanaan audit di RSU Haji Surabaya 

telah disesuaikan dengan pedoman evaluasi 

audit hand hygiene.  Hal tersebut dapat 

diketahui dari hasil observasi pada ruangan-

ruangan serta ruang IPCN yang terdapat 

berbagai macam dasar yang digunakan dalam 

metode pelaksanaan, diantaranya yaitu 

menggunakan dasar dari World Health 

Organization (WHO) dan Center for Disease 

Control and Prevention (CDC).  

RSU Haji Surabaya juga membuat 

berbagai buku pedoman, dalam pelaksanaan 

kegiatan audit hand hygiene diantaranya yaitu 

pedoman praktis pencegahan dan 

penegendalian infeksi di Rumah Sakit, standar 

operasional prosedur (SOP) kebersihan tangan, 

dan standar operasional prosedur (SOP) 

pelaksanaan audit hand hygiene. 

 

d. Market 

Unit ruangan yang membutuhkan 

informasi hasil pelaksanaan audit hand 

hygiene adalah bidang pelayanan medis, 

bidang keperawatan, instalasi, Komite PPI, 

Komite PMKP, PPE, dan direktur. Mekanisme 

pemberian informasi hasil pelaksanaan audit 

hand hygiene mengalami perubahan yaitu 

dulunya penyampain informasi hanya 

menyetorkan hasil analisis data ke bagian PPE 

ataupun wakil direktur saja. Namun, sekarang 

telah mengalami perubahan yaitu IPCN 

melakukan koordinasi dengan direktur 

mengenai jadwal penayangan hasil audit hand 

hygiene selanjutnya disebarkanlah undangan 

yang bertujuan  mengajak unit-unit ruangan 

yang terkait untuk melakukan pertemuan, 

membahas hasil dan melakukan intervensi 

yang sesuai dengan permasalahan yang ada. 

Tim IPCN mempersiapkan data yang 
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dibutuhkan untuk kegiatan evaluasi tersebut 

berdasarkan laporan rutin (TW 1, 2, 3, 4 dan 

semester 1, 2). 

Jadwal pertemuan dilakukan setiap 3 

bulan sekali atau setiap ada hasil yang dirasa 

segera perlu dilakukan intervensi. Setelah 

penyampain informasi hasil pelaksaan audit 

hand hygiene, komite dan tim PPI seharusnya 

memberikan umpan balik terhadap 

permasalahan yang ada berupa Rencana 

Tindak Lanjut (RTL) yang disesuaikan dengan 

penyebab masalah, namun belum semua 

ruangan dilakukan tindakan ini harapannya 

dapat dilakukan follow up secara terus 

menerus untuk meninjau keberhasilan suatu 

intervensi. 

 

2. Variabel Proses 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan setiap hari 

yang pencatatannya secara manual yaitu 

mengisi formulir audit hand hygiene. 

Pencatatan laporan harian direkap setiap 

bulannya oleh IPCLN dan dikumpulkan ke 

IPCN untuk dilakukan evaluasi. 

Berdasarkan wawancara dengan IPCLN, 

frekuensi pengumpulan data dilakukan setiap 

bulan sebelum tanggal 10. Namun, 

berdasarkan hasil wawancara dengan IPCN 

terkait dengan tanggal pengumpulan data 

tersebut adalah sebelum tanggal 5 setiap 

bulannya. Karena adanya ketidaksamaan hasil 

informasi maka IPCN menetapkan tanggal 5 

sebagai batas pengumpulan data, apabila 

IPCLN tidak dapat mengikuti aturan tersebut 

maka kepala ruangan yang bertanggung jawab 

atas ruangan tersebut langsung datang dan 

meminta hasil pencatatan tersebut. 

 

b. Kompilasi Data 

Kompilasi datadilakukan oleh IPCN yang 

berjumlah 2 orang serta dibantu 1 tenaga 

pengolah data. Proses kompilasi data 

dilakukan setiap tiga bulan sekali atau triwulan 

untuk memberikan informasi mengenai 

penurunan atau peningkatan kepatuhan hand 

hygiene dan juga evaluasi pada 6 bulan 

pertama (semester satu) maupun 6 bulan 

berikutnya (semester dua) serta 1 tahunan. 

Sebelum dilakukannya kompilasi data, 

IPCN melakukan validasi data terlebih dahulu 

seperti melakukan pengecekan kelengkapan 

formulir yang dikumpulkan oleh IPCLN, 

melakukan supervisi ke ruangan-ruangan. Data 

yang telah dikumpulkan IPCLN ke IPCN akan 

dilakukan kompilasi dengan 

menggunakankomputer. 

Kompilasi data dilakukan berdasarkan 

orang (profesi), waktu (triwulan dan tahunan), 

dan tempat (ruang perawatan). Penyajian data 

angka kepatuhan audit hand hygiene tersebut 

ditampilkan menggunakan diagram garis untuk 

melihat kecenderungan pada periode waktu 

tertentu dan diagram batang untuk 

membandingkan jumlah kepatuhan hand 

hygiene dan kepatuhan pelaporan. 

 

c. Analisis dan Interpretasi Data 

Data audit hand hygieneyang telah 

terkumpul selalu diolah dan dilakukan analisis 

disertai dengan pemberian makna. Setiap 

bulan IPCN dan tenaga pengolah data 

melakukan input data yang berasal dari dari 

pengumpulan laporan bulanan. 

Proses analisismenggunakan komputer 

dengan software epi info untuk memudahkan 

pengolahan data. Interpretasi datadilakukan 

dengan cara membuat analisis perbandingan 

(membandingkan antara jumlah handrub/ 

handwash dan  missed berdasarkan ruangan 

dan profesi)dan analisis kecenderungan 

(kecenderungan pada periode waktu tertentu). 

 

3. Variabel Output 

a. Informasi Epidemiologi 

1) Angka Kepatuhan Hand Hygiene Tahun 

2016 

Laporan angka kepatuhan hand hygiene di 

RSU Haji Surabaya disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. Laporan Angka Kepatuhan Hand 

Hygiene Tahun 2016 

Bulan 

∑ rub 

&was

h 

∑ 

Opportunity 

Angka 

Kepatuhan 

HH (%) 

Jan 2083 2704 77,0 

Feb 2031 2741 74,1 

Mar 2222 2914 76,3 

Apr 2043 2768 73,8 

Mei 1492 2197 67,9 

Juni 1707 2200 77,6 

Juli 2518 3174 79,3 

Agus 3133 3978 78,8 

Sep 2880 3827 75,3 

Okto 3314 4288 77,3 

Nov 2321 3179 73,0 

Des 2178 3085 70,6 

Total 27922 37055 75,4 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahuii 

angka kepatuhan hand hygiene di RSU Haji 
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Surabaya tahun 2016 sebesar 75,4% , sehingga 

belum memenuhi standar yang ditetapkan 

yaitu <100%.  

 

2) Angka Kepatuhan Hand Hygiene 

Berdasarkan Ruangan Tahun 2016 

Gambar 1. Angka Kepatuhan Hand Hygiene 

Berdasarkan Ruangan Tahun 

2016 

Berdasarkan data Gambar 1diketahui 

bahwa angka kepatuhan hand hygiene 

berdasarkan ruangan tahun 2016 paling tinggi 

adalah ruang Paviliun 3 (90,9%), sedangkan 

paling rendah adalah ruang Al-Aqsha (46,9%). 

Angka kepatuhan sebesar 0% pada paviliun 1 

dan HD karena belum adanya pelaporan dari 

ruangan yang bersangkutan. 

 

3) Angka Kepatuhan Hand Hygiene  

Berdasarkan Profesi Tahun 2016 

 
Gambar 2. Angka Kepatuhan Hand Hygiene 

Berdasarkan Profesi Tahun 2016 

Berdasarkan data Gambar 2 menunjukkan 

bahwa angka kepatuhan hand hygiene 

berdasarkan profesi paling tinggi adalah bidan 

yaitu 84,9%, sedangkan paling rendah yaitu 

Radiologi (20,8%). 

 

4) Angka Kepatuhan Pelaporan Audit Hand 

Hygine Tahun 2016 

Tabel 3. Laporan Angka Kepatuhan Pelaporan 

Hand Hygiene Tahun 2016 

Bulan 

∑ 

ruangan 

melapor 

∑ 

seluruhr

uangan 

Angka 

Kepatuhan 

Pelaporan 

(%) 

Jan 16 23 69,6 

Bulan 

∑ 

ruangan 

melapor 

∑ 

seluruhr

uangan 

Angka 

Kepatuhan 

Pelaporan 

(%) 

Feb 15 23 65,2 

Mar 17 23 73,9 

Apr 16 23 69,6 

Mei 15 23 65,2 

Juni 14 23 73,9 

Juli 18 25 72,0 

Agus 18 25 72,0 

Sep 19 26 73,1 

Okt 22 26 88,5 

Nov 19 26 73,1 

Des 17 26 65,4 

Jmlh 206 292 70,5 

 

Tabel 3 menjelsakan mengenai angka 

kepatuhan pelaporan hand hygiene di RSU 

Haji Surabaya tahun 2016 sebesar 70,5%. 

 

b. Diseminasi Informasi 

Hasil dari analisis dan intepretasi data 

didiseminasikan atau disebarluaskan agar 

informasi dapat dimanfaatkan oleh unit terkait 

dalam pencegahan dan penanggulangan infeksi 

nosokomial melalui cuci tangan di RSU Haji 

Surabaya. 

Feedback (umpan balik) belum dilakukan 

secara langsung dan optimal oleh IPCN ke 

ruangan apabila pada saat itu juga ditemukan 

penurunan angka kepatuhan hand  hygiene.  

Sehingga IPCN dapat melakukan sosialisasi 

yang terkait dengan hand hygiene terutama 

mengenai SOP audit hand hygiene. 

 

Data Flow Diagram (DFD) Sistem 

Informasi Audit Hand Hygiene di RSU Haji 

Surabaya 

DFD merupakan diagram yang digunakan 

untuk menggambarkan arus data sistem. 

Tujuan dari pembuatan DFD adalah untuk 

mendeskripsikan sistem atau aplikasi dalam 

bentuk grafik sehingga menggambarkan 

hubungan (relasi) fungsional dan prosedural 

antar bagian yang terdapat dalam 

sistem/aplikasi. 

1. Diagram Konteks Sistem Infomasi Audit 

Hand Hygiene 

Pedoman pembuatan diagram konteks 

dalam sistem informasi terdiri dari: 1) 

menggambarkan sistem dengan suatu bulatan, 

2) menggambarkan entity yang berhubungan 

dengan sistem, dan 3) menggambarkan arus 

data input &output. 
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IPCLN
(Infection Prevention 

and Control Link Nurse)

Sistem Informasi 
Audit Hand 

Hygiene

Direktur RS & PPE
(Perencanaan 

Program & 
Evaluasi)

Komite PPI

IPCN
(Infection Prevention 

and Control Nurse )

Patient Safety

Komite PMKP

OutputInput

 

Gambar 3.Diagram Konteks Sistem Informasi 

Audit Hand Hygiene 

 

2. DFD Level 0 Sistem Infomasi Audit 

Hand Hygiene 

Pembuatan DFD Level 0 untuk sistem 

informasi audit hand hygiene terdiri dari: 1) 

menggambarkan proses utama dalam sistem, 

2) membuat storage, 3) menggambarkan arus 

data. Sistem informasi audit hand hygiene 

yang sudah berjalan di RSU Haji Surabaya 

dapat dilihat pada gambar 5 berikut: 

2 IPCLN/
ruangan

IPCN

Laporan Berkala 
& Rapat 

Koordinasi

Komite
PPE

HCW
(Health Care 

Worker)

Form
Audit Hand 

Hygiene
Observasi

Data Kepatuhan 
Petugas

1. Nama HCW
2. Unit/ruang
3. Tanggal dan waktu pelaksanaan
4. Nama Observer
2. Profesi
3. Oppourtunity
4. Lima Moment WHO
5. Tindakan
6. Gloves

1. 
Pengumpulan 

Data

3. Olah Data
4. Analisis & 
Interpretasi 

Data

Kebutuhan Data

Hasil Monitoring

Merekap

Mengisi Form

KARU
Persetujuan

2. Kompilasi 
Data

Data Cuci Tangan dan 
Oppourtinity

Kebutuhan Data

Melaporkan Data Rekapan

5. 
Pelaporan 

Data

Konfirmasi Laporan

Persentase Kepatuhan 
& Oppourtunity

6. Informasi 
Epidemiologi

Angka Kepatuhan 
& Oppourtunity 

(O,T,W)

7. Diseminasi 
Informasi

Komite 
PPI

Komite 
PMKP

Direktur

8. 
Feedback

 

Gambar 4. DFD Level 0 Sistem Informasi 

Audit Hand Hygiene 

 

 

Penentuan Prioritas Masalah Sistem 

Informasi Audit Hand Hygiene 

Langkah selanjutnya setelah ditemukan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan audit hand hygiene adalah melakukan 

prioritas masalah. Teknik prioritas masalah 

yang digunakan dalam laporan ini adalah 

dengan menggunakan teknik CARL. Pertama-

tama dibuat kuesioner prioritas masalah yang 

didalamnya berisi daftar masalah yang telah 

ditemukan kemudian kuesioner tersebut 

dibagikan kepada seluruh narasumber. 

Narasumber yang dibagikan kuesioner 

berjumlah 5 orang. 

Setelah semua mengisi kuesioner 

selanjutnya dilakukan rekapitulasi. Jawaban 

masing-masing responden dikalikan menurut 

pertanyaan pada kuesioner. Perkalian yang 

dimaksud adalah perkalian yang tertera pada 

masing-masing kolom capability, accesability, 

readiness, dan leverage. Ranking ditentukan 

berdasarkan urutan terkecil hasil perkalian 

skor tertinggi sampai skor terendah. Skor 

tertinggi berarti menjadi prioritas pertama 

sebaliknya skor terendah berarti menjadi 

prioritas terakhir. 

 

Tabel 4. Skoring Metode CARL 

Capability Accesability 
1 = sangat mampu 

2 = mampu 

3 = cukup mampu 

4 = tidak mampu 

5 = sangat tidak 

mampu 

1 = sangat mudah 

2 = mudah  

3 = cukup mudah 

4 = tidak mudah 

5 = sangat tidak 

mudah 

Readiness Leverage 
1 = sangat siap 

2 = siap 

3 = cukup siap 

4 = tidak siap 

5 = sangat tidak siap 

1 = sangat tidak 

berpengaruh 

2 = tidak berpengaruh 

3 = cukup 

berpengaruh 

4 = berpengaruh 

5 = sangat 

berpengaruh 

 

Tabel 5. Hasil Rekapitulasi Prioritas Masalah 

Menggunakan Metode CARL 

No. Masalah Total Ranking 

1. IPCLN memiliki 

double job 

405 9 

2. IPCLN memiliki 

keterbatasan waktu 

untuk observasi 

480 8 

3. Jumlah sarana 

komputer belum 

tercukupi 

996 5 

4. Pencatatan kadang 

terlewat 

1.236 4 

5. Banyak data yang 

harus didokumentasi 

504 7 

6. Pengumpulan data 

tidak tepat waktu 

681 6 

7. Belum semua 

ruangan 

mengumpulkan 

formulir 

1.556 2 

8. Belum ada feedback 354 10 
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No. Masalah Total Ranking 

setiap ruangan 

9. Standar kepatuhan 

kategori profesi 

<100% 

2.120 1 

10. Standar opportunity 

setiap ruangan ≤ 

2400 

1.248 3 

 

Rencana Alternatif Pemecahan Masalah 

Masing-masing proses memiliki prioritas 

namun dalam rencana alternatif pemecahan 

masalah dapat dilakukan untuk beberapa 

permasalahan yang diangap harus segera 

diselesaikan. Permasalahan satu dengan yang 

lainnya dalam penyelesaiannya juga berkaitan 

dengan yang lain. 

Adapun alternatif pemecahan masalah 

yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

1. Menambahkan SDM yang memiliki 

kemampuan dan keterampilan didukung 

dengan pelatihan yang sesuai dengan ruang 

lingkup pekerjaan. 

2. Menambahkan sarana komputer untuk 

memaksimalkan pekerjaan sekaligus 

pencatatan audit hand hygiene. 

3. Meningkatkan fungsi kepala ruangan 

sebagai pengawas ruangan dalam 

monitoring  pencatatan dan pelaporan hasil 

observasi. 

4. Mengembangkan sistem pencatatan dan 

pelaporan berbasis aplikasi software. 

5. Meningkatkan motivasi dan kesadaran 

petugas melalui pertemuan rutin masing-

masing ruangan setiap triwulan. 

6. Memberikan reward dan punishment untuk 

ruangan yang memenuhi dan tidak 

memenuhi standar angka kepatuhan. 

 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan 

praktikum surveilans epidemiologi 1 di RSU 

Haji Surabaya adalah sebagai berikut: 

Pelaksanaan program audit hand hygiene 

di RSU Haji Surabaya tahun 2016 meliputi 

pencapaian angka kepatuhan hand 

hygiene<100%, jumlah opportunity ruangan 

dalam satu tahun ≤2400 opportunity, 

kepatuhan pelaporan <100%; Pelaksanaan 

audit hand hygiene belum mencapai target 

yang ditetapkan sehingga kualitas kinerja dari 

masing-masing petugas belum 

menggambarkan keberhasilan mutu pelayanan 

Rumah Sakit. 

Motivasi, kesadaran, dan pengetahuan 

akan pentingnya kegiatan hand hygiene pada 

masing-masing petugas masih kurang sehingga 

dalam pelaksanaan kegiatan audit hand 

hygiene tidak maksimal; Pencapaian standar 

angka kepatuhan hand hygiene untuk kategori 

profesi belum terpenuhi, selain itu belum 

semua ruangan mengumpulkan dan 

melaporkan formulir audit hand hygiene; 

Pemberian edukasi dan refreshing program 

audit hand  hygiene pada masing-masing 

ruangan yang dilakukan oleh IPCLN dan 

kepala ruangan dibawah komite PPI. 
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Abstract 

Prematurity is a delivery  less than 36 weeks gestation. It exerts death risk of 15-75 times higher than the 

normal.  In 1993, the prevalence of  prematurity in Jakarta was 20.4%.  Around 8% suffer from longterm 

harmful outcome of cognitive development. The aim of the study was to assess any different cognitive 

impairement among 36- 47 months old babies with different delivery history in Duren Sawit, Jakarta, 2014”?. 

The study design was a survey, and 258 sample were randomly selected using PPS sampling among target 

population of Balita with different delivery history. Structured interview questionnaire of  Battelle 

Developmental Inventory  was done to their mother and scored. The cut-off point  for dichotomized cognitive 

impairement score among 36-47 months old was  <= 21.   Cognitive impairment was more frequent (40%) 

among premature children aged 36 to 47 months than normal birth babies (31%) of the same age.  There was a 

significant association (p<0.005) between cognitive impairement and younger aged children of 36-47 months 

( = 15.13). Those children delivered preterm  have 4,3 times risk  (95% CI: 1.8 - 9.8) of experiencing 

cognitive impairement than the comparison group. he maternal and neonatal health, nutrition and early age 

education program needs to be highly prioritized. 

 

Keywords: Prematurity, cognitive, BDI, nutrition, PAUD 

 

1. PENDAHULUAN   

Gangguan perkembangan dan perilaku 

merupakan masalah yang sering ditemukan 

dalam praktek sehari-hari. Setiap tahun, di 

negara berkembang, lebih dari 200 juta anak di 

bawah 5 tahun gagal mencapai potensi 

perkembangannya karena kemiskinan, 

kesehatan dan gizi yang buruk, serta 

kurangnya pengasuhan (Josephine et al, 2011). 

Kognitif merujuk kepada kemampuan 

seseorang dan mengerti dunianya, yang 

dicapai dari sejumlah fungsi yang kompleks 

termasuk orientasi terhadap waktu, tempat dan 

individu; kemampuan aritmatika; pikiran 

abstrak; kemampuan fokus untuk berpikir 

logis (Michelle et al, 2011).  

Kognisi adalah suatu konsep yang 

kompleks yang melibatkan sekurang-

kurangnya aspek memori, atensi, fungsi 

eksekutif, persepsi, bahasa dan fungsi 

psikomotor. Fungsi psikomotor adalah 

berhubungan dengan pemrograman dan 

eksekusi motorik (Nehlig, 2010). Kognitif 

berbeda dengan kecerdasan karena fungsi 

kognitif merupakan dasar dari kecerdasan 

seorang anak dan fungsi kognitif ini dapat 

disimpulkan sebagai semua proses mental 

yang digunakan oleh manusia untuk mengatur 

informasi seperti memperoleh input dari 

lingkungan (persepsi), memilih (perhatian), 

mewakili (pemahaman) dan menyimpan 

(memori) informasi dan akhirnya 

menggunakan pengetahuan ini untuk 

menuntun perilaku (penalaran dan koordinasi 

output motorik) (Bostrom et al, 2009). 

Prematur merupakan kelahiran kurang dari 

36 minggu. Dimana panjang janin kurang dari 

sekitar 45,7 cm, beratnya kurang dari sekitar 

2500 – 3000 gram (Petriina, 2012; WHO, 

2013). Preterm didefinisikan sebagai usia 

kehamilan yang kurang dari 37 minggu 

lengkap (259 hari) sejak hari pertama haid 

terakhir (Danielen & Hall, 2005). Di Indonesia 

sendiri angka kejadian persalinan preterm 

belum dapat dipastikan jumlahnya namun 

berdasarkan data Riskesdas Kementerian 

Kesehatan tahun 2007, proporsi Bayi Berat 

Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia mencapai 

11,5%, meskipun angka BBLR tidak mutlak 

mewakili angka kejadian persalinan preterm 

PAPER 18 
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(Kemkes RI, 2008). Dari penelitian yang 

dilakukan di beberapa rumah sakit di Jakarta 

pada tahun 1993, didapatkan angka kejadian 

persalinan preterm 20,4% dan berat lahir 

rendah sebesar 9,3%. Selain itu terdapat 

sejumlah morbiditas yang turut berperan 

dalam terjadinya persalinan dan kelahiran 

preterm, misalnya anemia, di mana prevalens 

anemia pada ibu hamil mencapai 51%. 

(Kemkes RI, 2001).  

Akibat dari kelahiran prematur seorang 

anak dapat mengalami gangguan kognitif 

seperti Gangguan Pemusatan Perhatian 

dan/atau Hiperaktivitas (GPPH) atau lebih 

dikenal dengan sebutan Attention Deficit 

Hiperactivity Disorder (ADHD), yaitu  salah 

satu masalah psikiatri utama yang sering 

ditemukan pada anak (Eapen et al, 2009). Bayi 

prematur yang lahir di era saat ini tetap 

berisiko tinggi membahayakan perkembangan 

saraf termasuk masalah kognitif (Carl et al, 

2002). Diketahui bahwa masalah sekolah 

seperti tingkat kognitif, atensi dan masalah 

perilaku pada anak prematur lebih rendah 

dibandingkan dengan anak-anak yang lahir 

cukup umur (Anneloes et al, 2009).  

Selain prematur ada faktor-faktor lain 

yang mempengaruhii kognitif anak yaitu  

terjadinya gangguan kognnitif adalah 

pemberian ASI (Oddy et al, 2011), genetik, 

nutrisi atau gizi dan lingkungan, (Balia, 2008) 

aktivitas fisik,(Manoux et al, 2005) malnutrisi, 

anemia defisensi besi, serebral palsy dan 

epilepsy (Lah, 2004). Terdapat berbagai alat 

skrining untuk menemukan kelainan 

perkembangan kognitif, diantaranya adalah 

BDI-Batelle Development Index (Newborg, 

2005), karena kelengkapan domain 

pengukuran BDI  digunakan oleh banyak 

peniliti sebagai alat untuk studi longitudinal, 

menentukan pencapaian perkembangan dan 

klasifikasi anak. (Berls & McEwen, 1999). 

Studi ini dilandasi fakta bahwa masih terdapat 

perbedaan pendapat mengenai gangguan 

kognitif pada anak yang memilki riwayat 

prematur. Tujuan dari studi ini adalah untuk 

melihat dampak riwayat kelahiran prematur 

pada anak usia 3-5 tahun. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan analisis lanjut 

dari penelitian induk tentang perkembangan 

otak dan tumbuh kembang anak serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya di Kelurahan 

Duren Sawit, Jakarta Timur dan desa Rumpin, 

Kabupaten Bogor tahun 2014. Penelitian ini 

sudah mendapat persetujuan etik dari Komite 

etik STIKes Binawan dengan SK 

001/EP/KE/STIKES-BIN/VII/2014. 

Populasi target adalah anak usia 3 – 5 

tahun di Kelurahan Duren Sawit, Jakarta 

Timur dan di Desa Rumpin, Kabupaten Bogor. 

Jumlah sampel diperhitungkan dengan 

Pendekatan Probability Proportion to Size 

(PPS) berdasar jumlah populasi di tingkat RW.  

Dengan tehnik PPS dan sistemaik random 

sampling didapat jumlah sampel 514, terdiri 

dari 258 sampel di kel. Duren Sawit dan 256 di 

desa Rumpin. Kriteria eksklusi adalah jika 

anak mempunyai cacat mental, sedangkan 

criteria inklusinya adalah anak yag punya data 

riwayat kelahiran. 

Variabel dependent & independent 

(DO). Variabel outcome adalah skor BDI, 

sedangkan variable independent utama adalah 

riwayat kelahiran prematur dan perkembangan 

kognitif pada anak usia 3-5 tahun. Data 

kelompok umur didikotomi menjadi kelompok 

36-47 bulan (kasus) dan kelompok umur 48-71 

bulan (pembanding). Variabel lain yang 

diduga sebagai confounder gangguan kognitif, 

misalnya pendidikan ibu, lingkungan sosial, 

lingkungan fisik, nutrisi, ASI dan PAUD, tidak 

dianalisa. Untuk identitas anak dikumpulkan 

dara usia anak, gender, pendidikan Anak dan 

pendidikan terakhir Ibu. 

Instrumen yang dipakai untuk 

pengukuran variable dampak adalah  Battelle 

Development Inventory Screening Test 

(Newborg, 2005) yang terdiri dari 96 item 

pertanyaan yang ditanyakan ke ibu sampel 

anak selama 10-30 menit terkait kemampuan 

atensi, memori, penalaran, keterampilan 

mental, presepsi, dan pengembangan 

konsepsual . Sensivitas dan spesifisitas BDI 

adalah  80% dan 90% (Wolery et al. 1989). 

Penilaian untuk setiap pertanyaan, dengan skor 

0, 1 dan 2. Skor 0 bila jarang/tidak pernah, 1 

bila kadang-kadang dan 2 bila sering/selalu. 

Jumlah raw score =  jumlah skor yang bernilai 

2 dikalikan 2 +  jumlah skor yang bernilai 1 

dikalikan 1. Kemudian keduanya dijumlahkan 

dan hasilnya dimasukkan ke dalam kolom raw 

score.Seluruh pertanyaan untuk semua 

kelompok umur diberikan kepada subjek  

pertanyaan untuk usia perkembangan 

dibawahnya atau diatasnya. Total skor untuk 

masing-masing usia akan berbeda: usia 36-47 

bulan, skor antara 0-40; usia 48-59 bulan, skor 
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antara 0-48; usia  60-71, skor antara 0-56. 

Karena fokus studi ini adalah pada kelompok 

umur 36-47 bulan, maka cut-off point  untuk 

variable dikotomi, jika ada gangguan kognitif 

adalah <= 21.    

Pengumpulan data. Sebelum di lakukan 

pengambilan data dilakukan Penjelasan 

Sebelum Penelitian (PSP) dan mengisi seta 

menanda tangani inform concent oleh ibunya. 

Analisa data. Analisa univariate statistic 

deskriptif dilakukan untuk variable interval 

prematuritas dan perkembangan kognitif. 

Sedangkan untuk data demografi usia anak, 

jenis kelamin anak, riwayat pendidikan anak, 

dan pendidikan terakhir ibu dibuat dengan 

frekuensi dan presentase. 

Analisa bivariate dilakukan dengan uji 

chi-square, bertujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan perkembangan 

kognitif anak usia 36-47 bulan yang memiliki 

dan tidak memiliki riwayat kelahiran prematur 

di Duren Sawit. Analisa terhadap 

kemungkinan adanya confounding tidak 

dilakukan. Hipotesa yang diajukan adalah 

tidak terdapat perbedaan perkembangan 

kognitif pada anak yang mempunyai riwayat 

kelahiran premature antara yang berumur 36-

47 bulan dengan 48-71 bulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelurahan Duren Sawit memiliki 17 RW 

dan 181 RT dengan luas wilayah 522,70 Ha;  

dengan jumlah penduduk  sebesar 55.114 jiwa, 

dan jumlah balita usia 0-4 tahun 3068 jiwa. 

Karakteristik sampel terlihat di Tabel 1.  

 

Tabel 1. Karakteristik Sampel Penelitian 

 

Karakteristik n % 

Umur anak 36-47 107 41,5% 

 48-59  76 29,5% 

 60-71  75 29% 

 Total 258 100% 

Gender Laki-laki 116 45% 

 Perempuan 142 55% 

Pendidikan 

PAUD 

Ya 174 67,4% 

 Tidak 84 32,6% 

Prematur anak Ya 65 25,2% 

 Tidak  193 74,8% 

Pendidikan ibu Tidak 

pernah 

sekolah 

3 1,2% 

 Tidak 7 2,7% 

Karakteristik n % 

tamat SD 

 Tamat SD 28 10,9% 

 Tamat 

SMP  

71 27,5% 

 Tamat  

SMA 

129 50% 

 Perguruan 

Tinggi 

20 7,8% 

 

Anak berumur 36-47 bulan merupakan 

41,5% jumlah sampel. Proporsi gender hampir 

sama, dimana 55% perempuan. Mayoritas 

sample mengikuti pendidikan PAUD (67%). 

Dari jumlah sampel 25% mempunyai riwayat 

prematuritas.  

Frekuensi gangguan kognitif (BDI≤ 21) di 

usia 36-47 bulan sebesar 40% pada anak 

dengan riwayat premature, dan 31% pada anak 

normal. Pada umur 48 – 59 bulan, gangguan 

kognitif menurun menjadi 35% pada anak 

premature, sedang pada anak normal sedikit 

meningkat menjadi 35%. Secara keseluruhan, 

gangguan kognitif pada semua umur terjadi 

pada proporsi 29%, sedangkan pada kelompok 

normal sebesar 27%. (Tabel 2). 

 

Tabel 2.Tabulasi Perkembangan Kognitif 

Anak Usia 3-5 tahun dengan Status Riwayat 

Kelahiran (n=258) 

 

Umur 

(bln) 

BD

I 

Prematu

r 

Normal 
Tota

l 
n % n % 

36-47 

≥ 

22 
18 60,0 53 68,8 

71 

≤ 

21 

12 40,0 24 31,2 36 

48-59 

≥ 

22 

13 65,0 36 64,3 49 

≤ 

21 

 7 35,0 20 35,8 27 

60-71 

≥ 

22 

15 100 52 86,7 67 

≤ 

21 

  0    0   8 13,3  8 

Semua 

umur 

≥ 

22 

46 
70,8 

141 
73,1 

187 

≤ 

21 

19 
29,2 

52 
26,9 

71 

 N 65 25,2 193 74,8 258 

 

Hasil analisa hubungan dilakukan dengan test 

chi-square dengan table silang 2 x 3 (riwayat 
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prematuritas x umur) dengan hasil: Chi-Square 

= 15.13 (df = 2, p=0.0005), terlihat di Tabel 3. 

 

Tabel 3. Tabulasi silang gangguan kognitif 

(BDI ≤ 21)antara umur dengan status riwayat 

prematuritas menurut umur anak 3-5 tahun 

(n=258) 

 

Umur 

(bln) 

Prematur Normal Total 

n % n % n % 

36-47 36 50.7 71 38.0 107 41.5 

48-59 27 38.0 49 26.2 76 29.5 

60-71 8 11.3 67 35.8 75 29.0 

Total 71 100 187 100 258 100 

 

Hasil ini mununjukkan adanya 

hubungan bermakna antara gangguan kognitif 

dengan riwayat prematur berdasarkan 

kelompok umur. 

Dose-response analysis dilakukan untuk 

membuktikan hipotesa bahwa gangguan 

kognitif paling banyak ditemukan di kelompok 

umur 36-47 bulan dibandingkan kelompok 

umur yang lebih tua. Hasilnya dapat dilihat di 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Analisa dose-response Perkembangan 

Kognitif Anak Usia 3-5 Tahun  dengan 

status riwayat prematuritas  (n = 258) 

P
a

p
a

ra
n

 

U
m

u
r 

P
rem

a
tu

r N
o

rm
a
l 

Odd 

papar

an 

OR 95% 

CI 

0 60-

71 

8 6

7 

0.12 1  

1 48-

59 

27 4

9 

0.55 4.6

1 

1.9-

11 

2 36-

47 

36 7

1 

0.51 4.2

5 

1.9-

9.8 

 

Disini terbukti bahwa resiko terjadinya 

gangguan kognitif pada anak usia 36-47 bulan 

sebesar 4,25 (95% CI: 1,9-9.8). 

Hasil analisis menunjukkan kesesuaian  

dengan hasil penelitian lain sebelumnya 

dimana anak yang mempunyai riwayat 

kelahiran prematur memiliki resiko penurunan 

kemampuan kognitif dikarenakan hasil dari 

otak yang belum berkembang sempurna saat di 

dalam kandungan. Anak-anak yang 

mempunyai riwayat kelahiran prematur juga 

memperlihatkan peningkatan pada insidensi 

ADHD dan gangguan perilaku lainnya (Bhutta 

et al, 2002). Namun, hasil penelitian ini 

bertentangan dengan hasil penelitian Gurka 

yang mengatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pad aperkembanagn 

kognitif anak yang memiliki dan tidak 

memiliki riwayat kelahiran prematur. (Gurka 

et al, 2010). 

Hasil tersebut dapat disebabkan karena 

beberapa variabel yang tidak diteliti namun 

sudah terdapat dari penelitian sebelumnya, 

seperti status gizi obesitas, status sosial-

ekonomi keluarga yang berpengaruh terhadap 

perkembangan kognitif dan perkembangan 

emosional (Galvan M, 2013). Pengaruh 

Pendidikan Usia Dini (early education) juga 

memiliki hubungan yang erat terhadap 

perkembangan kognitif anak (Allen & Kelly, 

2015). Hal tersebut didukung oleh jumlah anak 

yang mengikuti PAUD di Kelurahan Duren 

Sawit pada penelitian ini sebesar 67,4% (174 

anak) atau lebih dari setengah sampel dalam 

penelitian analisis lanjut ini mengikuti PAUD. 

4. KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara perkembangan kognitif dan riwayat 

kelahiran prematur pada anak Balita. 

Gangguan kognitif pada anak dengan riwayat 

kelahiran prematur berkorelasi bermakna 

dengan umur, dimana makin muda umur anak 

makin besar resiko mengalami gangguan 

kognitif, yaitu sekitar 4 kali lebih besar pada 

anak usia 36-47 bulan dibandingkan anak usia 

60-71 bulan. Implikasi dari hasil penelitian ini 

adalah bahwa pendidikan usia dini mulai dari 

umur 3 tahun perlu mendapat perhatian agar 

tidak terjadi gangguan pada saat usia sekolah 

dasar dan seterusnya. Dirasakan bahwa 

diperlukan studi epidemiologi lebih lanjut 

dengan design intervensi agar bisa 

menghasilkan best practice  intervensi yang 

bersifat aplikasi. 

 

5. REFERENSI 

Allen LR, Kelly BB, editors. 2015. Committee 

on the Science of Children Birth to Age 

8: Deepening and Broadening the 

Foundation for Success; Board on 

Children, Youth, and Families; Institute 

of Medicine; National Research 

Council. Washington (DC): National 

Academies Press (US); 2015 Jul 23. 

Anneloes L. van Baar, John Vermaas, Edwin 

Knots, Martin J. K. de Kleine, Paul 



 

 
 
 118 FORUM INFORMATIKA KESEHATAN INDONESIA 2017 

 

Soons, 2009. Functioning at School Age 

of Moderately Preterm Children Born at 

32 to 36 Weeks' Gestational Age. 

Journal of Paediatric, 6. 

Balia LR. 2008. Kebutuhan Nutrisi Anak untuk 

Pertumbuhan dan perkembangannya. 

KKNM UNPAD, 10. 

Berls AT, McEwen IR. 1999. Battelle 

Developmental Inventory. Journal of 

American Physical Therapy 

Association, 79. 

Bhutta,A.T, Mario Cleves, Patrick Casey 

2002. Cognitive and behavioural 

outcome of school-age children who 

were born preterm. JAMA, Aug 14, 

2002, Vol 288 No.6, pp 728 - 731 

(Reprint) 

Bostrom,  N., Sandberg, A. 2009. Cognitive 

Enhancement: Methods, Ethics, 

Regulatory Challenges. Sci Eng Ethics, 

15. 

Carl T. D’Angio; Robert A. Sinkin; Timothy 

P. Stevens; Nancy K. Landfish; Joan L. 

Merzbach; Rita M. Ryan; Dale L. 

Phelps; Donna R. Palumbo; and Gary J. 

Myers. 2002. 15-Year Follow-up of 

Children Born at Less Than 29 Weeks' 

Gestation After Introduction of 

Surfactant Therapy Into a Region: 

Neurologic, Cognitive, and Educational 

Outcomes. Paediatrics Vol. 110 No. 6 

December 2002 

Danelian P, Hall M. 2005. The epidemiology 

of preterm labour and delivery.In: 

Norman J, Greer I, editors. Preterm 

Labour: Managing risk in clinical 

practice. Cambridge University Press. 

USA.2005 

Valsamma Eapen, Abdel Azim Mabrouk, 

Taoufik Zoubeidi, Sufyan Sabri, Saeed 

Yousef, Jameela Al-Ketbi, Thahani Al-

Kyomi, Mona Essa Jakka.2009. 

Epidemiological Study of Attention 

Deficits Hyperactivity Disorder Among 

School Children in the United Arab 

Emirates. Journal of Medical Sciences.; 

Vol 2, No 3. 

Galván M, Uauy R, Corvalán C, López-

Rodríguez G, Kain J. 2013. 

Determinants of cognitive development 

of low SES children in Chile: a post-

transitional country with rising 

childhood obesity rates. Matern Child 

Health J. 2013 Sep;17(7):1243-51 

Gurka, Matthew J, Jennifer LoCasale-Crouch, 

James A. B. 2010. Long-term 

Cognition, Achievement, 

Socioemotional, and Behavioral 

Development of Healthy Late-Preterm 

Infants. Arch Pediatr Adolesc Med. 

2010 Jun; 164(6): 525–532.  

Ibironke J.O; Friedman D.S; Repka M.X; Katz 

J; Giordano L; Hawse P; Tielsch J.M. 

Josephine, O. 2011. Child Development 

and Refractive Errors in Preschool 

Children. American Academy of 

Pediatrics, 88(2). 

Kementerian Kesehatan RI. 2008. Laporan 

Riskesdas, 2007. Kementerian 

Kesehatan R.I. 

Kementerian Kesehatan RI. 2001. Rencana 

Strategis Nasional Making Pregnancy 

Safer di Indonesia 2001-2010. Jakarta 

Lah, S., Smith, M. 2014. Semantic and 

episodic memory in children with 

temporal lobe epilepsy: Do they relate 

to literacy skills? Neuropsychology, 

28(1). 

Singh-Manoux A, Hillsdon M, Brunner 

E, Marmot M, 2005. Effects of Physical 

Activity on Cognitive Functioning in 

Middle Age: Evidence From the 

Whitehall II Prospective Cohort Study. 

American Journal of Public Health, 12. 

Michelle G. Newman, Louis G. 

Castonguay, Thomas D. 

Borkovec, Aaron J. Fisher, James F. 

Boswell, Lauren E. Szkodny, and  2011. 

A Randomized Controlled Trial of 

Cognitive-Behavioral Therapy for 

Generalized Anxiety Disorder with 

Integrated Techniques from Emotion-

focused and Interpersonal Therapies. J 

Consult Clin Psychol. 79(2), 171-181. 

Nehlig , A. 2010. Is Caffeine a Cognitive 

Enhancer? Journal of Alzheimer’s 

Disease, 20. 

Newborg, J. 2005. Battelle Developmental 

Inventory. Allen Tex: DLM.  

Wendy H. Oddy, Jianghong Li, Andrew J.O. 

Whitehouse, Steven R. Zubrick, Eva 

Malacova. 2011. Breastfeeding duration 

and academic achievement at 10 years. 

American Academy of Pediactics, Vol 

127, No 1. 



 

 
 
 119 FORUM INFORMATIKA KESEHATAN INDONESIA 2017 

 

Petriina, M. 2012. Cognitive development of a 

very low birth weight children from 

infancy to pre-school children.Thesis. 

Department of Psychology, University 

of Turku, Finland. 

Thuy Mai Luu, Betty R. Vohr, Walter Allan, 

Karen C. Schneider. 2011. Evidence for 

Catch-up in Cognition and Receptive 

Vocabulary Among Adolescents Born 

Very Preterm. Journal of Paediatric , 8. 

Von Der Pool BA. 1998. Preterm Labor: 

Diagnosis and treatment. Am Fam 

Phys.May 1998 

WHO. 2013. Preterm birth. Fact sheet: 363. 

World Health Organization. 

Wollery M, Donald B, Bailey Jr. 1989. 

Assessing Infants and Preschoolers with 

Handicaps. Journal of Paediatri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 120 FORUM INFORMATIKA KESEHATAN INDONESIA 2017 

 

 

RANCANGAN APLIKASI KUALITAS PELAYANAN HEMODIALISIS:  

UKURAN KLINIS PASIEN HEMODIALISIS 

 

 
Umi Khoirun Nisak1), Aditiawardana2), Arief Wibowo3), Hari Basuki Notobroto4) 

1,3,4Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 
1umi.khoirun.nisak-2015@fkm.unair.ac.id, 3arief-w@fkm.unair.ac.id, 4haribasuki_nb@yahoo.com 

2Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga-RSUD dr. Soetomo Surabaya  
2aditiawardana@gmail.com 

 

 

Abstract 
The clinical management of patients with end-stage renal disease requires the integration of information based 

on voluminous data which accumulate daily because of the complexity of the process of dialysis and the need for 

continuous assessment treatment plans. All this time, the medical record hadn’t processed optimally and 

effectively. However, there is no data analysis and data reporting to show the quality of healthcare/renal 

services. The purpose of this study to describe the design of applications with clinical performance measures 

standard to improve the healthcare quality. This is an action research study conducted in Indonesian Society of 

Nephrology East Java Region. The step of design system covered from Indonesian renal registry (IRR) data, and 

import the data to the application.Data were collected by the in-depth interview and document study by 2 

informants was administrator and one of PERNEFRI staff. This study was in march-september 2017. The result 

of this study was the output of clinical measurement of anemia management, duration of hemodialysis, albumin 

percentage, and evaluation of serum phosphorus levels that can be counted by the application automatically. We 

conclude that the application can analyze anemia and a kind of therapy, adequacy hemodialysis, nutrition, 

mineral bone disease evaluation. 

 

Keyword: information system, medical record, hemodialysis 

 
1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini penyakit tidak menular (PTM) 

menjadi masalah kesehatan di berbagai 

belahan dunia. Peningkatan kasus penyakit 

tidak menular ini secara tak langsung 

merupakan akibat adanya perubahan pola 

hidup yang pasif, mengkonsumsi makanan 

yang banyak mengandung lemak, kolesterol, 

kebiasaan merokok, dan tingkat stres yang 

tinggi (Smeltzer, 2001). Salah satu PTM yang 

menjadi masalah kesehatan adalah Penyakit 

Ginjal Kronik (PGK). 

Terapi pengganti ginjal terbagi dua, yakni 

transplantasi ginjal dan dialisis. Metode 

transplantasi ginjal dapat mengembalikan 

kapasitas fungsi ginjal pasien sehingga 

meminimalisir ketergantungan pasien terhadap 

layanan medis. Dialisis terbagi menjadi dua 

yakni hemodialisis (HD) dan peritoneal.  

Berdasarkan data mortality WHO South 

East Asia Region  pada tahun 2010-2012, 

prevalensi pasien PGK tahap akhir atau End 

Stage Renal Disease (ESRD) sebanyak 

250.217 jiwa (WHO, 2013). Pada tahun 2009 

di Indonesia, tercatat sebanyak 5.450 pasien 

gagal ginjal yang menjalani hemodialisis, 

kondisi tersebut meningkat pada tahun 2010 

sebanyak 8.034 penderita dan pada tahun 

berikutnya sebanyak 12.804 penderita 

(Indonesia Renal Registry, 2012). 

Ukuran kualitas pelayanan kesehatan 

adalah sesuatu hal yang penting karena dapat 

menggambarkan sistem pelayanan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan (Morris dan 

Bailey, 2014). Dengan semakin meningkatnya 

jumlah unit HD juga perlu adanya evaluasi unit 

HD agar quality outcome dari unit HD tetap 

terjaga sehingga kualitas hidup pasien HD juga 

dapat terkontrol dengan baik. Dalam hal ini, 

pengukuran kualitas unit HD didasarkan pada 

pengukuran klinis (clinical performance 

measurement) yang dapat menggambarkan 

kualitas pelayanan unit HD. 

 

2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan dengan rancang bangun 

penelitian tindakan (action research) dimana 

penelitian dilakukan dengan merancang 

aplikasi dari hasil export data Indonesian 

Renal Registry (IRR) yang di import pada 

rancangan aplikasi pengolahan unit 
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HDsehingga hasil analisis / output dari IRR 

dapat memberikan informasi yang lebih 

optimal yang dapat digunakan untuk 

monitoring dan evaluasi unit HD. 

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah 

Sakit di jawa Timur dan Korwil Pernefri Jawa 

Timur. Waktu penelitian dimulai pada bulan 

Maret - September 2017. Informan penelitian 

ini adalah satu staf  adminisrasi dan 2  staf 

Korwil Pernefri Jawa timur. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dalam penelitian ini adalah 

rancangan aplikasi kualitas pelayanan 

hemodialisis. Rancangan aplikasi di tunjukkan 

dengan hal berikut: 

 

Data flow diagram (DFD) 

Data flow dagram rancangan aplikasi adalah 

sebagai berikut: 

 

Unit HD
Clinical 

Measurement

Rumah Sakit

Pernefri Korwil Jatim

IRR PB Pernefri

Dinkes Propinsi Jawa 
Timur

 

Gambar 1. Data Flow Diagram Aplikasi 

Kualitas Pelayanan Hemodialisis 

 

DFD diatas diperoleh melalui proses arus 

informasi berupa data hasil import IRR 

kemudian di proses dengan indikator clinical 

measurement dan menjadi aplikasi yang dapat 

memunculkan ukuran klinis pasien 

hemodialisis. Berikut adaah susunan tampilan 

data yang akan ada pada program aplikasi. 

 

Tabel 1. Data import dan hasil proses 

pengolahan pada aplikasi 

No Data Output 
Bentuk 

Output 

1 
Jumlah durasi HD < 

3 jam 
Persentase Grafik 

2 
Jumlah durasi HD 3-

4 jam 
Persentase Grafik 

3 
Jumlah durasi HD > 

4 jam 
Persentase Grafik 

4 

Jumlah pasien 

dengan kadar Hb ≤ 

10 g/dL 

Persentase Grafik 

5 Jumlah pasien Persentase Grafik 

No Data Output 
Bentuk 

Output 

dengan kadar Hb 10-

11 g/dL 

6 

Jumlah pasien 

dengan kadar Hb 12-

13 g/dL 

Persentase Grafik 

7 

 Jumlah pasien 

dengan kadar Hb ≥13 

g/dL 

Persentase Grafik 

8 

 Jumlah pasien 

dengan kadar 

Albumin ≤  3.5 g/dL 

Persentase Grafik 

9 

 Jumlah pasien 

dengan kadar 

Albumin 3.5-4 /dL 

Persentase Grafik 

10 

Jumlah pasien 

dengan kadar 

Albumin ≥  4g/dL 

Persentase Grafik 

11 

Jumlah penanganan 

anemia dengan kadar 

Hb 

Persentase Grafik 

12 
Persentase kadar 

serum fosfor 
Persentase Grafik 

13 
Persentase kadar 

kalsium 
Persentase Grafik 

14 

Persentase kadar 

Calcium- Phosphorus 

Product 

Persentase Grafik 

 

Adapun entity relationship design 

rancangan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

 

Data RS

Data Unit HD

data hb_albumin

Penanganan anemia

Frekuensi HD

Data durasi HD

Id_rs intPK

Nama RS Varchar

Id_data intPK

Id_rs int

Kota varchar

bentuk_unit HD varchar

persentase perawat float

rasio_perawat float

pasien meninggal int

Per_sert int

jumlah mesin int

shift int

total pasien int

perawat total int

hitung_bersertifikat varchar

kelayakan int

tahun varchar

id_hb_albumin intPK

id_data int

bulan varchar

tahun varchar

kadar hb float

kadar albumin float

id_penanganan_anemi intPK

id_data int

bulan varchar

tahun varchar

anemi1 int

anemi2 int

anemi3 int

transfusi float

recormon float

epprex float

besi float

lain-lain float

id_frek_HD intPK

id_data int

bulan varchar

tahun varchar

frek_hd varchar

id_durasi_hd intPK

id_data int

bulan varchar

tahun varchar

frek float

durasi float

dialisis float

dialisis_prod float

 
Gambar 2. Entity Relationship Design rancangan 

aplikasi 
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Adapun  bentuk interface dari output clinical 

performance measures adalah sebagai berikut: 

1. Tampilan Output Data Pasien 

Tampilan data pasien berisi mengenai 

grafik-grafik dengan indikator klinis. Berikut 

adalah grafik prosentase durasi HD. 

 
Gambar 3. Persentase Durasi HD 

Pada grafik prosentase durasi HD, 

digunakan untuk mengetahui jumlah pasien 

yang menjalani HD dengan adekuat. Grafik 

dengan warna merah dominan menunjukkan 

bahwa mayoritas pasien yang menjalani HD < 

3 jam (tidak adekuat). 

 
Gambar 4.  Persentase Kadar Hb 

Pada grafik prosentase kadar Hb, dapat 

digunakan untuk deteksi dini jumlah pasien 

anemia. Grafik dengan warna merah dominan 

menunjukkan bahwa mayoritas pasien dalam 

unit HD ≤ 10 g/dL.  

 
Gambar 5.  Persentase Kadar Albumin 

 

Prosentase kadar albumin, digunakan 

sebagai tanda awal dalam mendeteksi adanya 

ganggungan nutrisi. Mayoritas grafik 

prosentase kadar albumin berwarna merah 

(≤3.5 g/dL) maka perlu di waspadai bahwa 

pasien di unit HD banyak yang mengalami 

gangguan nutrisi. Begitu juga dengan 

prosentase kadar Ca, P, dan CaxP yang 

merupakan diagnosis penunjang dalam 

mendeteksi adanya gangguan mineral dan 

tulang pasien yang menjalani hemodialisis.  

 Indikator kualitas pelayanan 

hemodialisis meliputi anemia dengan ukuran 

% pasien dengan 10<Hb<13, metabolisme 

tulang (fosfor, kalsium , PTH), nutrisi (kadar 

albumin) (Grangé et al., 2013). 

Beberapa indikator klinis tersebut, tidak bisa 

tegak tanpa adanya keputusan seorang klinisi. 

Pada gambar interface di atas, tiap-tiap grafik 

di susun dengan warna yang juga merupakan 

pertanda warning yaitu merah, kuning dan 

hijau dimana merah merupakan indikator 

warning yang perlu diperhatikan. 

 

4. KESIMPULAN 

Aplikasi ini dapat digunakan untuk 

menganalisis anemia pada pasien hemodialisis 

beserta terapi yang diberikan, adekuasi 

hemodialisis, nutrisi pasien hemodialisis, dan 

evaluasi gangguan mnieral dan tulang pada 

pasien hemodialisis.  
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Abstract 
Source of information takes an important role to someone in deciding the attitude and choice of acting and 

behaving. The attitude toward dental health will determine someone's health dental level. People who live in 

country side tend to have lower knowledge than they who live in town. They get less source of information about 

dental health than people in town. It is because they have lacks of facility to information about dental health in 

country side. To recognize the relation between source of information about dental health and toothache 

accident at Ampelan and Ambulu village of Wringin district, Bondowoso regency. Analythic-observational 

research with cross-sectional approach on early-adults at Ampelan and Ambulu village of Wringin district, 

Bondowoso regency, with simple-random sampling as many as 84 respondents (of 663 respondents). 

Researched variables are source of information about dental health and tootache accidents. Data was analyzed 

using Chi-Square test to recognize the relationship between the source of information about dental health and 

toothache accidents. There is relation between source of information about dental health and toothache 

accidents (p≤0,05). There is relation between source of information about dental health and tootache accidents. 

  

Keywords: source of information about dental health, tootache accidents 

 
1. PENDAHULUAN 

  Sumber informasi berperan penting 

bagi seseorang dalam menentukan sikap atau 

keputusan bertindak dan berperilaku. Sikap 

terhadap kesehatan gigi akan menentukan 

status kesehatan gigi seseorang (Hikmayati, 

2015). Salah satu penyebab timbulnya masalah 

kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat 

adalah faktor perilaku atau sikap mengabaikan 

kebersihan gigi dan mulut. Hal tersebut 

dilandasi oleh kurangnya pengetahuan atau 

informasi akan pentingnya pemeliharaan gigi 

dan mulut. Masyarakat yang tinggal di 

pedesaan cenderung memiliki pengetahuan 

yang rendah dibandingkan yang tinggal 

diperkotaan. Pengetahuan yang rendah pada 

masyarakat pedesaan dikarenakan masyarakat 

cenderung kurang mendapatkan sumber 

informasi dibandingkan di perkotaan 

(Oktarina, 2009). 

  Kesehatan gigi dan mulut merupakan 

bagian yang sangat penting dari kesehatan 

secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi 

kualitas hidup seseorang. Penyakit gigi dan 

mulut yang menjadi masalah kesehatan 

masyarakat pada umumnya adalah karies gigi. 

Karies gigi yang sudah mencapai pulpa 

biasanya menimbulkan gejala subyektif pada 

penderita yang berupa pengalaman sakit gigi.   

  Desa Ambulu dan Ampelan adalah 

dua desa yang terletak paling jauh dari 

Kecamatan Wringin, dimana tingkat 

pendidikan dan sosial ekonomi masih rendah. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti di desa Ambulu dan 

Ampelan, di dapat kurang lebih 47% 

masyarakat tidak sekolah dan lulus sekolah 

dasar (SD), 38% tidak bekerja. Oleh karena 

itu, peneliti ingin melihat hubungan sumber 

informasi kesehatan dengan kejadian sakit gigi 

pada masyarakat di desa Ampelan dan Ambulu 

Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. 

 

2. METODE PENELITIAN 

  Penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional di Desa 

Ampelan, Desa Ambulu, dan Desa Banyuputih 

Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. 

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk 

dewasa awal (26-35 tahun) Desa Ampelan dan 

Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten 

Bondowoso. Teknik sampling yang digunakan 

adalah simple random sampling sebanyak 84 

responden (dari 663 responden). Variabel 

dalam penelitian ini adalah sumber informasi 

kesehatan gigi dan kejadian penyakit gigi. Alat 

ukur yang dipakai pada penelitian ini adalah 

kuesioner. Data dianalisa dengan Chi-Square 
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Test untuk melihat hubungan antara sumber 

informasi kesehatan gigi terhadap kejadian 

sakit gigi. 

 

3. HASIL PENELITIAN 

Penelitian tentang hubungan sumber 

informasi kesehatan gigi dengan kejadian sakit 

gigi di Desa Ambulu dan Ampelan Kecamatan 

Wringin Kabupaten Bondowoso pada 84 

responden didapatkan distribusi responden 

berdasarkan pernah tidaknya mendapatkan 

informasi kesehatan gigi dalam 3 tahun 

terakhir dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1.  Menunjukkan 100% Responden 

Pernah Mendapatkan Informasi Kesehatan 

Gigi 

Informasi 

kesehatan gigi 

Jumlah 

responden 

Prosentase 

(%) 

Pernah 84 100 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 84 100 

 

dalam 3 tahun terakhir. Distribusi responden 

berdasarkan sumber informasi kesehatan gigi 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan 

sumber informasi kesehatan gigi selama 3 

tahun terakhir 

Sumber informasi 

kesehatan gigi 

Jumlah 

responden 

Prosentase 

(%) 

Petugas kesehatan 

dan media 24 28,6 

Selain petugas 

kesehatan dan 

media 60 71,4 

Total  84 100 

 

Tabel 1 menunjukkan sumber 

informasi kesehatan gigi paling banyak 

didapatkan dari selain petugas kesehatan dan 

media sebanyak 60 responden (71,4%), 

sedangkan responden yang mendapatkan 

sumber informasi kesehatan gigi dari petugas 

kesehatan dan media sebanyak 24 responden 

(28,6%). Distribusi responden berdasarkan 

kejadian sakit gigi dapat dilihat pada tabel 3 

berikut ini: 

 

 

 

 

Tabel 3. Distribusi Responden berdasarkan 

Kejadian Sakit Gigi selama setahun terakhir 

Kejadian sakit 

gigi 

Jumlah 

responden 

Prosentase 

(%) 

Pernah 59 70,2 

Tidak Pernah 25 29,8 

Total 84 100 

Tabel 3 menunjukkan bahwa 59 

responden pernah megalami sakit gigi 

(70,2%), sedangkan yang tidak pernah sakit 

gigi sebanyak 25 responden (29,8%). Hasil 

Chi-Square Test hubungan sumber informasi 

kesehatan gigi dengan kejadian sakit gigi dapt 

dilihat pada tabel 4 berikut ini : 

Tabel 4. Hasil Chi-Square Test hubungan 

sumber informasi kesehatan gigi dengan 

kejadian sakit gigi 

Variabel Sig. Keterangan 

Sumber Informasi 

Kesehatan Gigi – 

Kejadian Sakit Gigi 

0,00 Terdapat 

Hubungan 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara sumber informasi kesehatan 

gigi terhadap kejadian sakit gigi (p<0,05). 

 

4. PEMBAHASAN 

Berdasarkan distribusi data hasil 

penelitian yang telah dilakukan pada 

masyarakat Desa Ampelan dan Ambulu 

Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso 

berdasarkan berdasarkan pernah tidaknya 

mendapatkan informasi kesehatan gigi dalam 3 

tahun terakhir, didapatkan semua responden 

(100%) pernah mendapatkan informasi 

kesehatan gigi (tabel1). berdasarkan sumber 

informasi kesehatan gigi, menunjukkan 71,4% 

responden mendapatkan sumber informasi 

kesehatan gigi bukan dari petugas kesehatan 

atau media (tabel 2). Pengetahuan masyarakat 

khususnya tentang kesehatan bisa didapat dari 

beberapa sumber antara lain media cetak, tulis, 

elektronik, internet, pendidikan sekolah, 

penyuluhan dan lain-lain. Sumber informasi 

kesehatan bisa didapat dari petugas kesehatan, 

masyarakat, media massa seperti televisi, surat 

kabar dan media cetak lainnya (Oktarina, 

2009). 
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Distribusi data penelitian berdasarkan 

kejadian sakit gigi, menunjukkan bahwa 

70,2% pernah megalami sakit gigi (tabel 3). 

Data Riskesdas 2013 menyatakan bahwa 

responden terganggu aktivitas sehari-harinya 

akibat sakit gigi selama kira-kira 4 hari. Oleh 

karena itu pemeliharaan kesehatan gigi perlu 

mendapat perhatian karena sangat 

mengganggu konsentrasi dalam bekerja 

maupun beraktifitas sehingga dapat 

mengurangi produktivitas (Kemenkes RI, 

2013). 

Hasil Chi-Square Test menunjukkan 

terdapat hubungan antara sumber informasi 

kesehatan gigi terhadap kejadian sakit gigi 

(tabel 4). Semakin benar sumber informasi 

kesehatan gigi maka semakin kecil 

kemungkinan responden mengalami sakit gigi. 

Hal ini didukung oleh penelitian Sumerti 

(2013) mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan antara sumber informasi dan status 

karies. Responden yang lebih banyak 

menerima informasi kesehatan memiliki status 

kesehatan yang lebih baik daripada responden 

yang kurang menerima informasi kesehatan 

(Sumerti, 2013). 

Era globalisasi, penyebaran informasi 

dilakukan dengan cepat dan mudah. 

Perkembangan teknologi menjadi hal yang 

melatarbelakangi kondisi tersebut. Di zaman 

dahulu, informasi hanya bisa didapatkan jika 

kita bertemu dengan orang yang akan 

memberikan informasi. Dewasa ini, informasi 

sangat mudah didapatkan melalui internet, 

televisi dan radio. Cepatnya penyebaran 

informasi menjadi peluang masyarakat untuk 

dapat meningkatkan pengetahuan. Namun 

tidak hanya peluang, penyebaran informasi 

yang cepat juga dapat menjadi tantangan 

masyarakat untuk mendapatkan informasi 

yang tepat (Oktarina, 2009). 

Salah satu usaha untuk mencegah dan 

menanggulangi angka kesakitan gigi adalah 

melalui pendekatan pendidikan kesehatan gigi. 

Pendidikan kesehatan gigi yang disampaikan 

kepada seseorang atau masyarakat diharapkan 

mampu mengubah perilaku dan mendapatkan 

pengetahuan kesehatan gigi individu atau 

masyarakat dari perilaku yang tidak sehat ke 

arah perilaku sehat (Ramadhan, et al, 2016).  

Pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut 

yang bersifat umum bisa diperoleh lewat 

media cetak, elektronik ataupun lewat media 

internet. Saat ini banyak iklan-iklan 

masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut, 

namun tentang teknis pemeliharaan gigi dan 

mulut masih kurang. Biasanya pengetahuan ini 

diperoleh lewat penyuluhan yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan. Penyuluhan tentang 

kesehatan gigi dan mulut biasanya dilakukan 

oleh tenaga kesehatan gigi yang ada di 

puskesmas, namun karena kurangnya tenaga 

dokter gigi atau penyebaran tenaga dokter gigi 

yang kurang merata menyebabkan tenaga 

perawat gigi di puskesmas lebih banyak 

bekerja di poliklinik puskesmas dibandingkan 

menyuluh ke masyarakat (Lestari, et al, 2016). 

Kurangnya kegiatan penyuluhan pada 

masyarakat tersebut berhubungan dengan 

tingginya angka kejadian sakit gigi. Teori 

Lawrence Green, terbentuknya perilaku 

manusia dari tingkat kesehatan (termasuk 

perilaku mencari pengobatan penyakit gigi dan 

mulut) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu 

faktor predisposisi (predisposing factors) yang 

meliputi pengetahuan, sikap, tradisi, sistem 

nilai, tingkat pendidikan, sosial ekonomi; 

faktor pemungkin (enabling factors) yang 

meliputi ketersediaan sarana dan prasarana 

kesehatan, akses pelayanan, mutu pelayanan; 

dan faktor penguat (reinforcing factors) 

meliputi sikap dan perilaku orangtua 

atau keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, 

petugas kesehatan, dan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kesehatan 

(Heta, et al, 2016). 

Hal ini didukung dengan teori Green 

(2000), menyatakan bahwa sumber informasi 

kesehatan merupakan salah satu faktor 

pemungkin (enabling factor). Sumber 

informasi berperan penting bagi seseorang 

dalam menentukan sikap atau perilaku. Sebuah 

studi yang dilakukan di Nepal menunjukkan 

pengalaman nyeri tinggi dengan prosentase 

31% dilaporkan mengalami sakit gigi, studi 

yang sama dilaporkan bahwa 93% tidak 

pernah mengunjungi dokter gigi atau layanan 

perawatan kesehatan menunjukkan indeks 

DMF-T tinggi. Meskipun 61% diantaranya 

telah mendapatkan pendidikan kesehatan gigi, 

namun pendidikan itu sendiri tidak cukup 

untuk membawa perubahan nyata dalam 

perubahan perilaku (Dixit, et al, 2013). 

Penelitian (Pontunuwu, 2013 dalam 

Tandilangi, 2016), menjelaskan bahwa 

pengetahuan memengaruhi perilaku kesehatan 

dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. 

Sebaliknya pengetahuan yang kurang 

menyebabkan timbulnya masalah kesehatan 

gigi dan mulut termasuk karies. Tujuan akhir 
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pendidikan kesehatan gigi dan mulut yakni 

terjadinya perubahan perilaku yang meliputi 

pengetahuan, sikap dan tindakan yang 

mengarah kepada upaya hidup sehat 

(Tandilangi, 2016) 

 

5. KESIMPULAN 

Terdapat hubungan sumber informasi 

kesehatan gigi dengan kejadian sakit gigi 

masyarakat Desa Ampelan dan Ambulu 

Kecamatan Wringin, Kabupaten 

Bondowoso 
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Abstract 
Geographic Information System is a computer-based information systems used to process and store data or 

geographic information. In a primary health-care facilities at Public Health Centre capacity of health personnel 

in the use of GIS applications is still not evenly distributed, especially on the role of health workers serving and 

data processing. A course of processing the data using GIS application for health workers in health centers 

should be provided to support knowledge of health workers mainly in data processing officer. The purpose of 

this study was to analyze differences in knowledge of healthcare workers before and after basic training of 

health data processing using GIS. This study is an experimental analytics. This study design was cross-sectional. 

This research was conducted at Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. The samples are officers of health 

centers in the region of the Department of Health Kulon Progo as many as 25people. The independent variables 

is variable basic training, while the dependent variable is the knowledge of health workers. From the statistical 

test using paired t-test p = 0.00 obtained with α = 0.05, which means that H0 received so there are attendant 

knowledge before and after basic training of health data processing using GIS in Kulon Progo. 

 

Keywords: geographic information system, knowledge, spread of disease 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Pelayanan kesehatan merupakan 

salah satu bidang yang membutuhkan suatu 

perkembangan teknologi. Perkembangan dunia 

pelayanan kesehatan tidak bisa dilepas dengan 

kebutuhan penyajian data informasi yang dapat 

diolah lebih akurat menggunakan suatu 

software teknologi informasi. Disamping itu 

peningkatan penderita penyakit maupun 

timbulnya jenis penyakit yang baru dikenal 

merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh 

masyarakat dan pemerintah khususnya Dinas 

Kesehatan.  

Puskesmas sebagai pihak yang 

berhubungan erat dengan Dinas Kesehatan 

sangat memerlukan pertimbangan yang tepat 

untuk mengambil tindakan dalam mengatasi 

masalah penyakit di suatu daerah. Pengambilan 

tindakan terhadap penanganan penyakit dapat 

dilakukan dengan cara survey ke lokasi 

penderita, namun hal tersebut secara umum 

memerlukan waktu yang lama. Sedangkan 

penanganan suatu penyakit sebaiknya harus 

dilakukan secara segera atau secepat mungkin 

agar penyebarannya tidak meluas. Oleh karena 

itu diperlukan adanya suatu tools yang dapat 

membantu memberikan informasi kepada 

pihak terkait mengenai persebaran suatu 

penyakit di wilayah tertentu berdasarkan data 

atribut dan data spasial yang mendukung. 

Sistem Informasi Geografis 

merupakan Merupakan sistem informasi 

berbasis komputer yang digunakan untuk 

mengolah dan menyimpan data atau informasi 

geografis. Data yang akan diolah pada sistem 

informasi geografi merupakan data spasial 

yang berorientasi geografis dan merupakan 

lokasi yang memiliki koordinasi tertentu 

sebagai dasar referensinya. Aplikasi tersebut 

dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti 

lokasi, kondisi, trend, pola dan permodelan.  

Tools yang dapat digunakan untuk 

membantu menganalisa kondisi suatu daerah 

daerah terhadap penyakit untuk menentukan 

tindakan yang harus dilakukan dalam bidang 

kesehatan keberadaan sebuah sistem informasi 

geografis sangat dibutuhkan. Salah satunya 

adalah dalam memetakkan penyebaran 

penyakit di suatu wilayah. Keberadaan suatu 

sistem informasi mengenai pemetaan 

penyebaran penyakit merupakan solusi yang 

tepat untuk membantu menanggulangi 

permasalahan tentang penyakit di suatu daerah, 

disamping dapat memberikan kemudahan 

dalam pengambilan keputusan penanganan 

penyebaran penyakit. Keberadaan sebuah 
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sistem dapat mengakomodir seluruh data 

penyebaran penyakit di suatu wilayah menjadi 

suatu nilai lebih bagi pengambilan tindakan 

pencegahan karena keakuratan data dan 

kemudahan yang diberikan. 

Suatu pelatihan pengolahan data 

menggunakan aplikasi GIS bagi tenaga 

kesehatan di Puskesmas sebaiknya diberikan 

untuk mendukung pengetahuan petugas 

kesehatan utamanya pada petugas bagian 

pengolahan data kesehatan agar memiliki 

kemampuan untuk menggunakan sistem 

informasi geografi. Dalam hal ini akan diteliti 

suatu tingkat pengetahuan petugas kesehatan 

melalui pelatihan dasar pengolahan data 

kesehatan menggunakan SIG. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menganalisis tingkat 

pengetahuan petugas kesehatan sebelum dan 

sesudah pelatihan dasar (basic) pengolahan 

data kesehatan menggunakan Sistem Informasi 

Geografis.  

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental analitik dimana peneliti 

memberikan perlakuan kepada individu untuk 

selanjutnya dievaluasi pengaruh hubungannya. 

Ditinjau dari dimensi waktu penelitian, desain 

penelitian ini termasuk dalam penelitian cross 

sectional. Penelitian ini dilakukan di 

Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah total populasi jumlah 

tenaga/petugas kesehatan bagian pengolahan 

data di seluruh Puskesmas di Kabupaten Kulon 

Progo. Dimana seluruh Puskesmas di 

Kabupaten Kulon Progo adalah sebanyak 25 

Puskesmas, dengan masing-masing satu 

petugas Puskesmas bagian pengolahan data 

kesehatan, sehingga ada 25 petugas. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah variabel 

pelatihan dasar (basic) pengolahan data 

kesehatan menggunnakan SIG, sedangkan 

variabel terikatnya adalah pengetahuan petugas 

kesehatan. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrumen lembar 

pertanyaan sebelum (pre) dan sesudah (post) 

test terkait dengan pengetahuan mengenai 

pengolahan data kesehatan menggunakan SIG. 

Data penelitian diambil secara langsung 

sebelum petugas kesehatan diberikan pelatihan 

dan sesudahnya. Teknis analisis data pada 

penelitian ini adalah dengan uji statistik yaitu 

Paired t-test untuk mengetahui perbedaan 

sebelum dan sesudah dilakukan tretmen atau 

perlakuan tertentu pada sampel. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik petugas kesehatan 

Petugas kesehatan utamanya pada 

bagian pengolahan data kesehatan memiliki 

tingkat pendidikan minimal adalah Diploma 

kesehatan (90%). Petugas kesehatan bagian 

pengolahan data kesehatan di Kabupaten 

Kulon Progo lebih banyak perempuan 65%, 

sedangkan yang laki-laki adalah 35%. 

 
 

Pengetahuan Komponen SIG 

Dari hasil penelitian diperoleh 

responden yang menjawab dengan benar 

mengenai komponen SIG ketika sebelum 

pelatihan adalah 55% sedangkan yang 

menjawab tidak tepat sebesar 45%. Kemudian 

setelah dilakukan pelatihan jumlah responden 

yang menjawab dengan benar mengenai 

komponen SIG meningkat menjadi 85% 

sedangkan yang masih menjawab salah adalah 

15%. 
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Pengetahuan Pemanfaatan SIG dalam 

Penyebaran dan Pemetaan Penyakit 

Dari hasil penelitian diperoleh 

pengetahuan responden yang menjawab 

pertanyaan mengenai manfaat SIG di bidang 

kesehatan yakni penyebaran dan pemetaan 

penyakit dengan benar pada saat sebelum 

diadakan pelatihan yakni  sebanyak 20% 

responden, sedangkan pada saat setelah 

pelatihan SIG responden mulai mengetahui 

manfaat dari SIG di bidang kesehatan yakni 

sebesar 75%. 

 
 

Pengetahuan Jenis Data dalam SIG 

Dari hasil penelitian diperoleh data 

sebelum dilakukan pelatihan ada sebanyak 

60% responden yang masih salah dalam 

menjawab pertanyaan jenis data yang 

digunakan dalam SIG, yang menjawab dengan 

benar ada sebanyak 40%. Sesudah pelatihan 

diperoleh hasil responden yang menjawab 

secara benar adalah 75% dan yang masih 

menjawab secara salah ada 25%. 

 
 

Pengetahuan Petugas Kesehatan Sebelum 

dan Sesudah Dilakukan Pelatihan Dasar 

(Basic) Pengolahan Data Penyebaran 

danPemetaan Penyakit Menggunakan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Dari hasil penelitian diperoleh data 

pengetahuan yang dinilai dan digolongkan 

menjadi pengetahuan kurang, sedang dan 

tinggi. Nilai pada pengetahuan tinggi adalah 

lebih dari sama dengan 70, nilai pengetahuan 

sedang adalah lebih dari 50, dan nilai dari 

pengetahuan kurang adalah kurang dari 40. 

Pada saat sebelum pelatihan responden 

mayoritas termasuk dalam pengetahuan kurang 

yakni 80%, untuk pengetahuan sedang 20%, 

dan tidak ada yang masuk dalam kategori 

tinggi. Setelah dilakukan pelatihan diperoleh 

hasil tidak ada responden dengan kategori 

pengetahuan kuran, responden dengan 

pengetahuan kategori sedang adalah 75% dan 

responden dengan pengetahuan tinggi 

sebanyak 25%. 

 
 

Karakteristik Responden dan  Pengetahuan 

Mengenai SIG 

Karakteristik mayoritas secara jenis 

kelamin petugas bagian pengolahan data 

kesehatan di Kabupaten Kulon Progo adalah 

perempuan dan minimal dari pendidikan 

Diploma. Pengetahuan responden pada 

beberapa pertanyaan digambarkanvdari 

diagram batang pada bagian hasil penellitian. 

Secara garis besar hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan 

petugas kesehatan mengenai sistem informasi 

geografis untuk mengolah data kesehatan 
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ketika sesudah diberikan pelatihan SIG.  

Pengetahuan tersebut diharapkan nantinya 

akan berdampak pada pemanfaatan sistem 

informasi geografis di wilayah kerjanya 

(Puskesmas), untuk mengoalh data kesehata. 

 

Pengetahuan Responden Mengenai Manfaat 

Sistem Informasi Geografis untuk Data 

Kesehatan, Komponen SIG, Jenis Data dan 

Keunggulan SIG  

Pengetahuan responden yakni  mengenai 

sistem informasi geografis pada awal sebelum 

mendapatkan pelatihan cenderung kurang, hal 

tersebut ditunjukkan dari hasil persentase 

menjawab dengan tidak benar pertanyaan 

mengenai pengertian sistem informasi 

geografis. Sebagian besar sebelum mendapat 

pelatihan, petugas kesehatan memahami bahwa 

sistem informasi geografis adalah peta lokasi 

suatu wilayah itu sendiri, tanpa disertai data 

pendukung yaitu data atribut. Setelah 

dilakukan pelatihan petugas memahami bahwa 

SIG adalah suatu sistem komputerisasi data 

penting yakni menggunakan data spasial 

(keruangan) dan data atribut (deskriptif). 

Peningkatan pengetahuan responden mengenai 

pengertian aapa yang dimaksud dengan SIG 

mengalami peningkatan dari 15% menjadi 

85% sesudah diberikan pelatihan SIG. 

Pada pengetahuan responden mengenai 

manfaat SIG, mengalami peningkatan 

pengetahuan ketika setelah diberi pelatihan. 

Sebelumnya responden hanya mengetahui SIG 

kurang dapat dikaitkan dengan bidang 

kesehatan. Namun demikian ada beberapa 

yang sudah mengetahui akan manfaat dalam 

bidang kesehatan yaitu membantu dalam 

proses pemetaan penyakit, terkait nantinya 

untuk mengambil suatu keputusan kebijakan 

kesehatan. Peningkatan pengetahuan mengenai 

manfaat SIG dalam dunia kesehatan dari yang 

sebelumnya 20% menjadi 80% setelah 

diadakan pelatihan SIG untuk mengolah data 

kesehatan. 

Pengetahuan responden mengenai 

komponen SIG/GIS sebellum diadakan 

penelitian adalah 55% dan kemudian lebih 

meningkat hampir keseluruhan responden 

memahami komponen SIG setelah diadakan 

pelatihan. Komponen SIG yaitu ada 4: 

1. Sumber daya manusia 

2. Hardware (Perangkat Lunak) 

3. Software (Perangkat Lunak) 

4. Data (Data spasial dan data atribut) 

Pada pengetahuan responden mengenai jenis 

data yang digunakan dalam SIG, ketika 

sebelum pelatihan hanya sebesar 40% yang 

bisa menjawab benar. Namun ketika sudah 

diadakan pelatihan ada peningkatan 

pengetahuan yakni menjadi 75% responden 

yang menjwab benar bahwa data yang 

digunakan adalah data atribut (data deskripsi 

dari lapangan misalnya jumlah penderita 

Leptospirosis) dan data spasial (keruangan) 

yang terdiri dari bentuk vektor (bentuk garis, 

dot/titik) dan bentuk raster (yang sering disebut 

pixel). (Hartoyo et al, 2010) 

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

dari pelatihan itu sendiri, dimana melalui 

pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan 

seseorang. Pelatihan merupakan pendidikan 

non-formal. Pelatihan adalah bentuk 

pendidikan berkelanjutan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan 

keterampilan, standar kompetensi, 

pengembangan sikap, kewirausahaan, serta 

pengembangan kepribadian profesional. 

(UUSPN No.20 Tahun 2003) 

 

Analisis Perbedaan Pengetahuan Petugas 

Kesehatan Sesudah dan Sebelum Pelatihan 

Dasar (Basic) Pengolahan Data Kesehatan 

Menggunakan Sistem Informasi Geografis 

Dari hasil penelitian yang sudah 

dijabarkan di atas dianalisis dengan 

menggunakan uji statistik yaitu uji Paired t-test 

untuk mengetahui perbedaan. 

 

Paired Samples Test 
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dari hasil uji statistik menggunakan Paired t-

test diperoleh p=0,000 lebih kecil dari alfa 

(α=0,05) maka Ho ditolak. Dimana artinya 

adalah ada perbedaan pengetahuan petugas 

kesehatan sebelum dan sesudah mendapatkan 

pelatihan dasar (basic) pengolahan data 

berbasis Sistem Informasi Geografis 

(SIG)/GIS. Hal ini memiliki kesamaan 

menurut Werdani, 2016 yang menyatakan ada 

peningkatan pencapaian standar pengolahan 

rekam medis sesudah pelatihan. Pelatihan 

secara periodik perlu untuk dilakukan agar 

kualitas pelayanan rekam medis di rumah sakit 

dapat terus ditingkatkan. Zain, 2010 yang 

menyatakan bahwa Hasil pre-test menunjukkan 

bahwa kemampuan awal peserta rata-rata guru 

SMA menunjukkan 55,5% telah menguasai 

materi SIG.  Setelah mengikuti pelatihan, 

kemampuan guru meningkat, hal ini 

ditunjukkan oleh penguasaan  materi 

meningkat 93%.  Disamping itu penelitian lain 

yang menyebutkan adanya perbedaan 

pengetahuan setelah pelatihan adalah dari 

Irtonugroho, 2009 menyebutkan bahwa ada 

perbedaan pengetahuan pencegahan 

kecelakaan kerja sebelum dan sesudah 

pelatihan K3, dan ada perbedaan praktik 

pencegahan kecelakaan kerja sebelum dan 

sesudah pelatihan K3. Disamping peranan 

pelatihan dalam   itu hal yang mendukung 

lebih lanjut dalam meningkatkan pengetahuan 

juga aplikasi SIG di bidang kesehatan adalah 

pentingnya motivasi bagi tenaga kesehatan 

untuk memperdalam kemampuan seiring 

perkembangan teknologi sistem infoormasi, 

seperti yang dinyatakan oleh Kusuma et al, 

2015 yakni pelatihan kerja karyawan terhadap 

kinerja karyawan, menunjukkan pengaruh 

signifikan secara parsial dari variabel motivasi 

kerja karyawan dan pelatihan kerja karyawan 

tehadap kinerja karyawan. Diharapkan adanya 

perkembangan peningkatan pengetahuan 

petugas kesehatan khususnya pada bagian 

pengolahan data untuk lebih bisa 

mengaplikasikan sistem informasi geografis 

dalam memetakan penyebaran penyakit 

ataupun pemecahan permasalahan kesehatan 

lainnya. 

 

4. KESIMPULAN 

Adanya perbedaan pengetahuan sebelum 

dan sesudah pelatihan dasar (basic) pengolahan 

data kesehatan menggunakan sistem informasi 

geografis di Kabupaten Kulon Progo, 

Yogyakarta.  Peningkatan pengetahuan petugas 

kesehtan cenderung lebih tinggi setelah 

diadakan pelatihan dibandingkan sebelumnya.  

Peningkatan pengetahuan tersebut meliputi 

mengenai pengertian sistem informasi 

geografis, manfaat SIG dalam bidang 

kesehatan, komponen dalam SIG, jenis data 

yang digunakan dan keunggulan mengolah 

data kesehatan menggunakan SIG. 

Perkembangan peningkatan pengetahuan 

dengan didukung pemberian  motivasi kinerja 

yang efektif dan efisien diharapkan dapat 

membuat petugas kesehatan khususnya bagian 

pengolahan data kesehatan dapat menemukan 

inovasi baru dalam menjalankan perannya 

dengan baik. 
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Absttact 
In this global era,  technology transforms traditional medical record from paper-based into information-based 

called health information management (MIK). One of the use of technology information in the world of health 

that has been the trend in the world of global health care is an electronic medical  record (EMR). Tracer 

management at Pura Raharja Mother and Child Hospital Surabaya only uses control book, which is mixed with 

daily census therefore the system tracking loan and storage documents cannot fully work and potentially be lost. 

This is the reason of this research to create a tracer application at Pura Raharja Mother and Child Hospital 

Surabaya. This tracer application created using Visual basic 6.0, SQL Server as database and Crystal Report 

8.5 to display report as output. Types of this research is development method, this research can improve 

management of medical record and monitor loan and storage of medical record document. This research is 

using observation techniques to data collection techniques. The results of this research is creating an 

application that start from loan, storage, and report. The result of this application is a report of loan and 

storage medical record document, that can be printed based on status specified by user.  

 

Keywords: tracer application, technology information (TI),  electronic medical record (EMR) 

 
1. PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan merupakan 

salah satu bagian yang sangat penting dari 

pembangunan nasional. Adapun untuk 

mencapai pembangunan kesehatan tersebut 

diperlukan upaya kesehatan yang menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan. 

Banyak masalah kesehatan yang 

semakin lama semakin komplek, menimbulkan 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan 

kesehatan semakin tinggi. Pelayanan yang 

diharapkan bukan hanya sekedar pelayanan 

yang bertujuan untuk pengobatan semata, 

namun saat ini masyarakat juga menuntut 

perlakuan yang baik dan memuaskan bagi 

masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan 

tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya 

instansi pelayanan kesehatan khususnya rumah 

sakit senantiasa terus berusaha meningkatkan 

mutu pelayanan yang mereka miliki. Mutu 

pelayanan rumah sakit yang baik tidak lepas 

dari peran unit-unit yang ada didalamnya, 

salah satunya adalah unit rekam medis. 

Berdasarkan observasi awal dengan 

petugas rekam medis di unit penyimpanan 

rekam medik di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Pura Raharja Surabaya pengelolaan tracer 

hanya menggunakan buku kendali, dimana 

buku kendali tracer itu sendiri dicampur 

dengan sensus harian, sehingga berkas 

peminjaman dan pengembalian belum 

maksimal dan rawan hilang. Hal ini yang 

melatar belakangi peneliti untuk membuat 

aplikasi tracer di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Pura Raharja Surabaya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

membuat aplikasi peminjaman dan 

pengembalian berkas rekam medis serta 

menampilkan output mengenai peminjaman 

dan pengembalian berkas rekam medis yang 

berupa laporan-laporan peminjaman. 

 

2. KAJIAN LITERATURE  

a. Pengeluaran Rekam Medis 

Menurut Pedoman Penyelenggaraan 

Rekam Medis, Departemen Kesehatan RI 

(1997:85) menyatakan bahwa: 

 

Ketentuan pokok yang harus ditaati di tempat 

penyimpanan adalah: 

1.   Tidak satupun rekam medis boleh 

keluar dari ruang rakam medis, tanpa 

tanda keluar atau kartu permintaan. 

Peraturan ini tidak hanya berlaku 

bagi orang-orang di luar ruang 

rekam medis, tetapi juga bagi 
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petugas-petugas rekam medis 

sendiri. 

2.   Seorang yang menerima atau 

meminjam rekam medis, 

berkewajiban untuk mengembalikan 

dalam keadaan baik dan tepat 

waktunya. Harus dibuat ketentuan 

berapa lama jangka waktu satu 

rekam medis diperbolehkan tidak 

berada di rak penyimpanan. 

Seharusnya setiap rekam medis 

kembali lagi ke raknya setiap akhir 

hari kerja, sehingga dalam keadaan 

darurat staf di rumah sakit dapat 

mencari informasi yang diperlukan. 

3.    Rekam medis tidak dibenarkan 

diambil dari rumah sakit, kecuali 

atas perintah pengadilan. 

Dokter-dokter atau pegawai-

pegawai rumah sakit yang 

berkepentingan dapat meminjam rekam 

medis, untuk dibawa keruangan kerjanya 

selama jam kerja, tetapi semua rekam 

medis harus dikembalikan keruangan 

rekam medis pada akhir jam kerja. Jika 

beberapa rekam medis akan digunakan 

selama beberapa hari, rekam medis 

tersebut disimpan dalam tempat 

sementara di ruang rekam medis. 

Kemungkinan rekam medis 

dipergunakan oleh beberapa orang 

perpindahan dari satu orang ke orang 

lain harus dilakukan dengan mengisi 

“Kartu Pindah Tangan”. Karena dengan 

cara ini rekam medis tidak perlu bolak-

balik dikirim ke bagian rekam medis. 

Kartu pindah tangan ini dikirmkan 

kebagian rekam medis, untuk diletakkan 

sebagai petunjuk keluarnya rekam 

medis, kepada siapa, untuk keperluan 

apa dan digunakan oleh dokter siapa. 

b. Petunjuk Keluar 

Menurut Pedoman Penyelenggaraan Rekam 

Medik, Departemen Kesehatan RI (1997:85) 

menyatakan bahwa: 

Petunjuk keluar atau tracer adalah 

suatu alat yang penting untuk 

mengawasi penggunaan rekam medis.  

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penggunaannya, petunjuk keluar 

 (Tracer) ini diletakkan sebagai 

pengganti pada tempat rekam medis 

yang diambil (keluar) dari rak 

penyimpanan, petunjuk keluar tetap 

berada di luar rak, sampai rekam medis 

yang diambil (dipinjam) kembali ke rak 

penyimpanan. 

Petunjuk keluar yang paling 

umum dipakai berbentuk kartu yang 

dilengkapi dengan kantong tempel 

tempat menyimpan surat pinjam. 

Petunjuk dapat diberi warna, yang 

dimaksud untuk mempercepat petugas 

melihat tempat-tempat penyimpanan 

kembali map-map rekam medis yang 

bersangkutan. Petunjuk keluar ini harus 

di buat dari bahan (kertas) yang keras 

dan kuat. 

c. Standart Pelayanan 

Menurut Pedoman Penyelenggaraan 

Rekam Medis, Departemen Kesehatan RI 

tentang Standart Prosedur Penyusunan Berkas 

Rekam Medis No.4 (1997:108) menyatakan 

bahwa: 

1. Standart pengembalian rekam medis 

pasien pulang rawat maksimal 2 x 24 jam. 

2. Standar pengembalian rekam medis 

pasien rawat jalan selesai jam poliklinik. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

Pengembangan. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan mei-juli 2016. 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Rumah 

Ibu dan Anak Pura Raharja Surabaya. Subyek 

penelitian adalah berkas rekam medis pasien. 

Pada penelitian penyediaan aplikasi tracer ini 

diharapkan dapat digunakan untuk 

menggantikan sistem manual kertas serta untuk 

meningkatkan pengelolaan rekam medis dan 

memantau dalam pencarian berkas. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu 

untuk menyediakan aplikasi tracer, maka akan 

dijelaskan beberapa hal berikut: 
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a. Teknik Analisis Sistem 

Gambar 1. Teknik Analis Sistem 

 

 

b. Tampilan Sistem 

 

1. Form Menu Login 

 
Gambar 2. Form Menu Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Form Menu Utama 

 
Gambar 3. Form Menu Utama 

 

 

3. Form Master Pasien 

 

 
Gambar 4. Form Master Pasien 
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4. Form master petugas 

 

Gambar 5. Form Master Petugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Form master unit 

 

Gambar 6.  Form master unit 

 

6. Form master login 

 

Gambar 7. Form master login 

 

 

 

 

 

 

 

7. Form transaksi peminjaman 

 

Gambar 8. Form transaksi peminjaman 
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8. Form transaksi pengembalian 

 
Gambar 9. Form transaksi pengembalian 

 

 

 

 

9. Form ekspedisi 

 
Gambar 10. Form ekspedisi 

 

 

 

 

 

 

 

10. Form laporan 

 
Gambar 11. Form laporan 

 

 

 

 

 

11. Laporan peminjaman 

 
Gambar 12. Laporan peminjaman BRM 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 138 FORUM INFORMATIKA KESEHATAN INDONESIA 2017 
 

 

12. Laporan pengembalian 

 

Gambar 13. Form laporan Pengembalian 

BRM 

 

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud 

untuk melakukan pengembangan sistem 

pengelolaan rekam medis dari manual kertas 

menjadi pengelolaan rekam medis dengan 

pendekatan teknologi informasi (TI). 

Pembahasan difokuskan pada pengelolahan 

peminjaman dan pengembalian rekam medis 

dalam bentuk program aplikasi tracer. 

Pada tahap awal dalam pembuatan 

program aplikasi tracer peneliti menyiapkan 

tabel database untuk menyimpan data. Tabel-

tabel yang dibuat antara lain : 

 

No Nama Tabel Fungsi 

1 Tabel Login untuk menyimpan 

data pengguna 

2 Tabel Master 

Pasien 

Untuk menyinpan 

data pasien 

3 Tabel Master 

Petugas 

untuk menyimpan 

data petugas 

4 Tabel Master 

Unit 

Untuk menyimpan 

data unit pelayanan 

5 Tabel 

Peminjaman 

Untuk menyimpan 

data peminjaman 

 

Setelah database dibuat, maka tahap 

berikutnya adalah mendesain form sesuai 

dengan kebutuhan. Form aplikasi ini berguna 

untuk memudahkan pengguna dalam 

memasukkan data ke dalam database. Form 

tersebut diantaranya sebagai berikut: 

 

 

 

No Nama Menu 

1 Form Menu Login 

2 Form Menu Utama 

3 Form Master Pasien 

4 Form Master Petugas 

5 Form Master Unit 

6 Form Master login 

7 Form Transaksi Peminjaman 

8 Form Transaksi Pengembalian 

9 Form Ekspedisi 

10 Form Laporan 

 

Aplikasi tracer dapat mencetak laporan. 

laporan yang dihasilkan diantaranya adalah 

laporan peminjaman berkas rekam medis dan 

laporan pengembalian berkas rekam medis. 

 

5.  KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan peneliti untuk pembuatan program 

aplikasi tracer, maka dapat diambil kesimpulan 

sebgai berikut : 

1. Pembuatan program aplikasi tracer 

dengan menggunakan Microsoft visual 

basic 6.0, SQL server 2000 dan Crystal 

Report 8.5 untuk Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Pura Raharja Surabaya terhadap 

pemantauan Peminjaman berkas rekam 

medis. 

2. Program aplikasi tracer dapat 

menghasilkan output berupa laporan 

peminjaman berkas rekam medis dan 

laporan pengembalian berkas rekam 

medis. 
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USER SATISFACTION ANALYSIS OF PUSPA APPLICATIONS  

BASED ON EUCS THEORY 

 
Anif Prasetyorini 
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email : anifrini@gmail.com 

 

Abstract 

The dr. H. Moh. Anwar Sumenep Hospital made Application of Monitoring Center (PUSPA) to apply Permenkes 

Number 1171 / MENKES / PER / VI / 2011. However, no evaluation has been done yet. The purpose of the study 

analyzeduser satisfaction of PUSPA applications based on public perception and employee in dr. H. Moh. 

Anwar Sumenep hospital. This was an descriptive research. The cross-sectional design was used in this study. 

The sample size in this study was 16 hospital staffs taken in total sampling and 46 PUSPA application users 

taken by purposive sampling. Data were collected using a questionnaire which was then analyzed by descriptive 

statistic. The people who use PUSPA application are 21-30 years old, male gender, patients who are satisfied 

with content, format, timeliness, ease of use and accurancy. Hospital officials who use the most application are 

age 41-50 years old, male gender, hospital staff who feel quite satisfied with content, format, timeliness, ease of 

use and accurancy. Providing additional information required by users, the application display becomes more 

clear, interesting and easy to use, improve the application system, internet network and socialization of how to 

use PUSPA application were the right way to improve user satisfaction. 

 

Keywords : PUSPA application, satisfaction, society, hospital officer. 

 
1. PENDAHULUAN  

Menurut Permenkes Nomor 

1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem 

Infomrmasi Rumah Sakit menyebutkan bahwa 

tujuan penerapan Sistem Informasi Rumah 

Sakit yaitu merumuskan kebijakan di bidang 

perumahsakitan, menyajikan informasi rumah 

sakit secara nasional dan melakukan 

pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 

penyelenggaraan rumah sakit secara nasional. 

Oleh karena itu RSUD dr. H. Moh. Anwar 

Sumenep membuat Aplikasi Pusat Pantauan 

(PUSPA) untuk menjalankan Permenkes 

tersebut. Akan tetapi hal ini tidak selaras 

dengan jumlah penduduk di Kabupaten 

Sumenep yang telah mendownload aplikasi 

Pusat Pantauan (PUSPA) RSUD dr. H. Moh 

Anwar Sumenep yaitu sebesar 0,045%. Pusat 

Pantauan (PUSPA RS) RSUD dr. H. Moh 

Anwar Sumenep secara keseluruhan baik 

bangunan dan peluncuran aplikasi telah 

diresmikan pada Ruang PUSPA RS tanggal 4 

Juni 2016 oleh Bupati Sumenep. Keberhasilan 

penerapan Aplikasi Pusat Pantauan Rumah 

Sakit (PUSPA RS) dapat dilihat dari factor 

pengguna. Kepuasan pengguna dalam 

memanfaatkan Aplikasi PUSPA RS memiliki 

pengaruh besar dalam menentukan berhasil 

atau tidaknya aplikasi tersebut. 

Kepuasan pengguna aplikasi PUSPA RS 

dapat dilihat dengan menggunakan End User 

Computating Satisfaction (EUCS). Evaluasi 

menggunakan model EUCS lebih menekankan 

kepuasan (satisfaction) pengguna akhir 

terhadap aspek teknologi, dengan menilai isi, 

keakuratan, format, waktu dan kemudahan 

penggunaan system. Dengan demikian maka 

peneliti akan melakukan penelitian tentang 

Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi PUSPA 

RS Berdasarkan End User Computating 

Satisfaction (EUCS) Teori di RSUD dr. H. 

Moh. Anwar Sumenep. 

 

2. KAJIAN LITERATUR  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2013 

tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah 

Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS 

adalah suatu sistem teknologi informasi 

komunikasi yang memproses dan 

mengintegrasikan seluruh alur proses 

pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan 

koordinasi, pelaporan dan prosedur 

administrasi untuk memperoleh informasi 

secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian 

dari Sistem Informasi Kesehatan. Tugas dari 

sistem informasi  adalah menyimpan informasi 

untuk kepentingan pelayanan rumah sakit. 
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Sistem informasi di rumah sakit terdiri 

dari 3 komponen, yaitu : 

1. Rumah sakit, untuk mengambil keputusan 

untuk menetapan kebijakan dan strategis. 

2. Informasi, untuk pencatatan data dan 

memberikan informasi baik kepada 

pemimpin rumah sakit, pemimpin 

departemen dan masyarakat. 

3. Sistem, membutuhkan berbagai perangkat 

keras, perangkat lunak dan keahlian 

End User Computating Satisfaction adalah 

evaluasi secara keseluruhan para pengguna 

system informasi yang berdasarkan 

pengalaman mereka dalam menggunakan 

system tersebut (1). Evaluasi menggunakan 

model EUCS lebih menekankan kepuasan 

(satisfaction) pengguna akhir terhadap aspek 

teknologi, dengan menilai isi, keakuratan, 

format, waktu dan kemudahan penggunaan 

system yang ditunjukkan dalam gambar 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Camilla(2013) 

Gambar 1. Model Evaluasi EUCS 

 

Berikut adalah penjelasan tiap dimensi yang 

diukur dengan metode End User Computating 

Satisfaction  menurut Camilla (2013) : 

1. Content 

Dimensi content mengukur kepuasan 

pengguna ditinjau dari isi suatu system. Isi 

system biasanya berupa fungsi dan modul 

yang dapat digunakan oleh pengguna 

system dan juga informasi yang dihasilkan 

oleh system. Dimensi content juga 

mengukur apakah system mengahsilkan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Semakin lengkap modul dan 

informatif system maka tingkat kepuasan 

dari pengguna akan semakin tinggi. 

2. Accurancy 

Dimensi accurancymengkur 

kepuasan pengguna dari sisi keakuratan 

data ketika system menerima input 

kemudian mengolahnya menjadi informasi.  

Keakuratan system diukur dengan melihat 

seberapa sering system menghasilkan 

output yang salah ketika mengolah input 

dari pengguna, selain itu dapat dilihat pula 

seberapa sering  terjadi eror atau kesalahan 

dalam  proses pengolah data. 

 

3. Format  

Dimensi  format mengukur kepuasan 

pengguna dari sisi tampilan dan estetika 

antarmuka system. Format  laporan atau 

informasi yang dihasilkan oleh system 

apakah antar muka system itu menarik dan 

apakah tampilan system memudahkan 

pengguna ketika menggunakan system 

sehingga secara tidak langsung dapat 

berpengaruh terhadap tingkat efektifitas 

dari pengguna. 

 

4. Ease of Use 

Dimensi ease of use mengukur 

kepuasan pengguna dari sisi kemudahan 

pengguna atau user friendly dalam 

menggunakan system, seperti proses 

memasukkan data, mengolah data, dan 

mencari informasi yang dibutuhkan. 

 

5. Timeliness 

Dimensi Timeliness mengukur 

kepuasan pengguna dari sisi ketepatan 

waktu  system dalam menyajikan  atau 

menyediakan data dan informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. System yang 

tepat waktu dapat dikategorikan sebagai 

system real-time, berarti setiap permintaan 

atau input yang dilakukan oleh pengguna 

akan langsung diproses dan output akan 

ditampilkan secara cepat tanpa harus 

menunggu lama. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

observasional. Sifat penelitian ini adalah 

penelitian analitik dengan rancang bangun 

penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan 

di Rawat Jalan RSUD dr. H. Moh. Anwar 

Sumenep. Responden dalam penelitian ini ada 

2 (dua) yaitu : 

1. Semua petugas rumah sakit yang 

menggunakan Aplikasi PUSPA RS yang 

terdiri dari petugas pendaftaran dan 

petugas rekam medis. Teknik sampling 

Satisfaction 

Timeliness 

Content 

Accurancy 

Ease of Use 

Format 
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yang digunakan adalah total sampling. 

Adapun jumlah petugas rumah sakit yang 

menjadi responden sebesar 16 orang 

2. Seluruh pasien rawat jalan di bagian 

pendaftaran RSUD Dr. H. Moh. Anwar 

Sumenep yang memanfaatkan Aplikasi 

PUSPA RS. Adapun cara pengambilan 

sampel dengan cara purposive sampling 

dengan kriteria inklusi sebagai berikut : 

a. Bersedia menjadi responden 

b. Semua pasien rawat jalan selama 2 

minggu 

c. Pernah memanfaatkan Aplikasi 

PUSPA RS  

Jumlah pasien rawat jalan yang 

memanfaatkan aplikasi PUSPA sebesar 

46 orang.  

Variabel yang diteliti yaitucontent, format, 

timeliness, ease of use,dan accurancy. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner sebagai instrumen. 

Data dianalisis dengan statistik deskriptif, 

melalui frekuensi dan tabulasi silang. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Content Aplikasi PUSPA yang dilihat 

dalam penelitian ini adalah isi Aplikasi 

PUSPA berdasarkan fungsi dan kegunaannya 

serta kemampuanya dalam menghasilkan 

informasi. Penilaian isi Aplikasi PUSPA 

berdasarkan sudut pandang masyarakat 

pengguna Aplikasi PUSPA dan petugas rumah 

sakit. Masyarakat pengguna aplikasi ini adalah 

pasien rawat jalan yang datang berkunjung ke 

rumah sakit atas informasi dari Aplikasi 

PUSPA.  

Rekapitulasi kepuasan masyarakat dan 

petugas rumah sakit berdasarkan variabel 

content dapat dilihat pada table 1.

 

Tabel 1. Kepuasan Masyarakat dan Petugas Rumah Sakit Berdasarkan Content Aplikasi PUSPA di 

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep 

Penilai Aplikasi PUSPA Kategori Kepuasan Jumlah 

Cukup Puas Puas 

n % n % n % 

Masyarakat 31 67,4 15 32,6 46 100 

Petugas Rumah Sakit 12 75 4 25 16 100 

Jumlah 43 69,4 19 30,6 62 100 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa sebesar 67,4% pasien merasa cukup 

puas dengan isi Aplikasi PUSPA, begitu 

halnya dengan petugas rumah sakit yang 

merasa cukup puas dengan aplikasi PUSPA 

yaitu sebesar75 %. Sisanya, baik masyarakat 

dan petugas rumah sakit merasa puas dengan 

content Aplikasi PUSPA. Sehingga pengguna 

cenderung memberikan kesan positif tentang 

content Aplikasi PUSPA di RSUD dr. H. Moh. 

Anwar Sumenep. Menurut Hutami, dkk (2016) 

isi  dalam sebuah sistem informasi haruslah 

sesuai dengan kebutuhan pengguna serta 

memiliki informasi terbaru. Hal ini 

dikarenakan semakin lengkap sebuah 

informasi maka dapat meningkatkan kepuasan 

pengguna. Shanshan(2014) menyebutkan 

bahwa content mempunyai peranan dalam 

memotivasi pengguna untuk  mengunjungi 

website kembali. Desain konten mengukur 

apakah konten tersebut atraktif dan mudah di 

baca. 

Format Aplikasi PUSPA di RSUD dr. H. 

Moh. Anwar Sumenep diukur berdasarkan tiga 

pertanyaan yaitu kejelasan tampilan informasi, 

tampilan menarik dan fitur mudah digunakan. 

Rekapitulasi kepuasan masyarakat dan petugas 

rumah sakit berdasarkan variabel tampilan 

dapat dilihat pada tabel 2. 

 

 

Tabel 2. Kepuasan Masyarakat dan Petugas Rumah Sakit Berdasarkan Tampilan Aplikasi PUSPA di 

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep 

Penilai Aplikasi PUSPA Kategori Kepuasan Jumlah 

Cukup Puas Puas 

n % n % n % 

Masyarakat 31 67,4 15 32,6 46 100 

Petugas Rumah Sakit 14 87,5 2 12,5 16 100 

Jumlah 45 72,6 17 27,4 62 100 



 

  
 
 143 FORUM INFORMATIKA KESEHATAN INDONESIA 2017 

 

Berdasarkan table 2 dapat diketahui 

bahwa sebesar 67,4% pasien merasa cukup 

puas dengan tampilan Aplikasi PUSPA, begitu 

halnya dengan petugas rumah sakit yang 

merasa cukup puas yaitu sebesar 87,5 %. 

Sisanya, baik masyarakat dan petugas rumah 

sakit merasa puas dengan tampilanAplikasi 

PUSPA.  

Pengguna cenderung memberikan kesan 

positif tentang tampilan Aplikasi PUSPA di 

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, akan 

tetapi masih ada keluhan pengguna terkait 

tampilan aplikasi PUSPA yaitu kejelasan 

tampilan, tampilan kurang menarik dan 

tampilan fitur tidak mudah digunakan. 

Menurut tampilan yang menarik serta 

kemudahan dalam  memahami  dan  

menggunakan  antar  muka  dapat  

meningkatkan  kepuasan pengguna akhir dan 

dapat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas 

pengguna. 

Selain itu, Loiacono, et al., (2002) 

menjelaskan bahwa terdapat dimensi 

entertainment dalam pengukuran kualitas 

website yang didalamnya meliputi daya tarik 

visual (visual appeal), inovasi (inovativeness), 

dan daya tarik emosional (emotional appeal). 

Dimensi ini mencerminkan ekspektasi 

pengguna website mengenai informasi yang 

dikirim atau disampaikan dengan cara yang 

menghibur. Tampilan yang dimaksud dalam 

penelitian ini berkaitan dengan desain terhadap 

website yang dapat meliputi warna, font, 

pengelompokkan menu pilihan, konsistensi 

desain yang akan memberikan pengalaman 

yang menyenangkan bagi pengguna.  

Dimensi timeliness mengukur kepuasan 

pengguna dari sisi ketepatan waktu  system 

dalam menyajikan  atau menyediakan data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Variabel timeliness diukur berdasarkan dua 

pertanyaan yaitu kecepatan loading dan 

pemberian informasi tepat waktu. Rekapitulasi 

kepuasan masyarakat dan petugas rumah sakit 

berdasarkan variabel timeliness dapat dilihat 

pada tabel 3. 

 

 

 

Tabel 3. Kepuasan Masyarakat dan Petugas Rumah Sakit Berdasarkan Timeliness Aplikasi PUSPA di 

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep 

Penilai Aplikasi PUSPA Kategori Kepuasan Jumlah 

Kurang Puas Cukup Puas Puas 

n % n % n % n % 

Masyarakat 3 6,5 32 69,6 11 23,9 46 100 

Petugas Rumah Sakit 0 0 14 87,5 2 12,5 16 100 

Jumlah 3 4,9 46 74,2 13 20,9 62 100 

         

Berdasarkan table 3 dapat diketahui 

bahwa sebesar 69,6% pasien merasa cukup 

puas dengan timeliness aplikasi PUSPA, begitu 

halnya dengan petugas rumah sakit yang 

merasa cukup puas yaitu sebesar 87,5 %. 

Sisanya, baik masyarakat dan petugas rumah 

sakit merasa puas dengan tampilan Aplikasi 

PUSPA. Pengguna cenderung memberikan 

kesan positif tentang timeliness Aplikasi 

PUSPA di RSUD dr. H. Moh. Anwar 

Sumenep, akan tetapi masih ada 6,5% 

masyarakat yang merasa kurang puas dengan 

timeliness aplikasi PUSPA baik dari segi 

kecepatan loading maupun pemberian 

informasi tepat waktu. 

Pengguna cenderung memberikan kesan 

positif tentang timeliness Aplikasi PUSPA di 

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, akan 

tetapi masih ada masyarakat yang merasa 

kurang puas dengan timeliness aplikasi PUSPA 

baik dari segi kecepatan loading maupun 

pemberian informasi tepat waktu. Hal ini 

didukung Shanshan (2014) yang menjelaskan 

bahwa tingkat kepuasan pengguna didasarkan 

pada kecepatan website dalam melakukan 

tugas yang diminta pengguna 

Sejalan denganDahliana, dkk (2014) 

yang menyebutkan bahwa faktor ketepatan 

waktu berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi berbasis web. 

Faktor kemudahan pengguna berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

berbasis web. 

Dimensi ease of use mengukur kepuasan 

pengguna dari sisi kemudahan pengguna atau 

user friendly dalam menggunakan system.  
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Tabel 4. Hasil Identifikasi Ease of Use Aplikasi PUSPA di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep 

Penilai Aplikasi PUSPA Ease of Use Jumlah 

Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

n % n % N % n % n % 

Masyarakat 8 17,4 36 78,3 2 4,3 0 0 46 100 

Petugas Rumah Sakit 2 12,5 14 87,5 0 0 0 0 16 100 

           

 

Menurut tabel 4 dapat diketahui bahwa 

masyarakat (78,3%) dan petugas rumah sakit 

(87,5%) merasa setuju jika aplikasi PUSPA 

mudah digunakan. Tidak ada perbedaan 

kecenderungan persepsi dari masyarakat dan 

petugas rumah sakit untuk menilai kemudahan 

penggunaan aplikasi PUSPA. Akan tetapi 

masih ada 4,3% masyarakat  yang merasa tidak 

setuju jika aplikasi PUSPA mudah digunakan. 

Kemudahan dalam menggunakan sistem 

merupakan hal yang penting (Bijith dan Nalay, 

2013). 

Selain itu, website usability dalam 

beberapa kriteria standar yaitu kemampuan 

menemukan cara seseorang mengelilingi 

website, untuk mencari informasi yang 

diinginkan, untuk mengetahui apa yang harus 

dilakukan selanjutnya, dan untuk 

melakukannya dengan sedikit usaha (Leonita 

& Candra, 2013). 

Karyawan yang merasa suatu sistem 

mudah dan nyaman digunakan cenderung akan 

lebih sering menggunakan sistem tersebut. 

Menurut Radityo dan Zulaikha (2007), 

penggunaan sistem informasi yang telah  

 

 

dikembangkan mengacu pada seberapa sering 

pengguna memakai sistem informasi. Semakin 

sering pengguna memakai sistem informasi, 

biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat 

pembelajaran yang didapat pengguna 

mengenai sistem informasi. Selain itu, Radityo 

dan Zulaikha (2007), pemakaian sistem yang 

berulang-ulang dapat dimaknai bahwa 

pemakaian yang dilakukan bermanfaat bagi 

pengguna. 

Dimensi accurancy mengkur kepuasan 

pengguna dari sisi keakuratan data ketika 

system menerima input kemudian 

mengolahnya menjadi informasi.  Keakuratan 

system diukur dengan melihat seberapa sering 

system menghasilkan output yang salah ketika 

mengolah input dari pengguna, selain itu dapat 

dilihat pula seberapa sering  terjadi eror atau 

kesalahan dalam  proses pengolah data 

(Dalimunthe, dkk., 2016). 

Rekapitulasi kepuasan masyarakat dan 

petugas rumah sakit berdasarkan variabel 

accurancy dapat dilihat pada tabel 5. 

 

 

 

 

Tabel 5. Kepuasan Masyarakat dan Petugas Rumah Sakit Berdasarkan Accurancy Aplikasi PUSPA di 

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep 

Penilai Aplikasi PUSPA Kategori Kepuasan Jumlah 

Kurang 

Puas 

Cukup Puas Puas 

n % N % n % n % 

Masyarakat 3 6,5 35 76,1 8 17,4 46 100 

Petugas Rumah Sakit 0 0 15 93,7 1 6,3 16 100 

Jumlah 3 4,9 50 80,6 9 14,5 62 100 

         

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui 

bahwa sebesar 76,1% pasien merasa cukup 

puas dengan accurancy Aplikasi PUSPA, 

begitu halnya dengan petugas rumah sakit 

yang merasa cukup puas yaitu sebesar 93,7%. 

Sisanya, baik masyarakat dan petugas rumah 

sakit merasa puas dengan accurancy Aplikasi 

PUSPA. Pengguna cenderung memberikan 

kesan positif tentang accurancy Aplikasi 

PUSPA di RSUD dr. H. Moh. Anwar 

Sumenep, akan tetapi masih ada 6,5% 

masyarakat yang merasa kurang puas dengan 

accurancy aplikasi PUSPA. 
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Masyarakat yang merasa kurang puas 

terhadap accurancy aplikasi PUSPA tetap 

bersedia memanfaatkannya.Hal ini berarti 

bahwa accurancy tidak memiliki 

kecenderungan untuk membuat pengguna puas 

terhadap aplikasi PUSPA. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Dahliana, dkk (2014) yang 

menyebutkan bahwa faktor akurasi tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi berbasis web.Untuk 

mengecek apakah sebuah sistem memiliki 

tingkat keakurasian yang baik, dapat dilihat 

dari jumlah error yang dihasilkan ketika 

mengolah data (Hutami, 2016). 

 

5. KESIMPULAN 

Masyarakat dan petugas rumah sakit 

merasa cukup puas dengan content, format, 

timeliness, ease of use dan accurancy Aplikasi 

PUSPA. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi 

PUSPA melalui penambahan informasi di 

Aplikasi PUSPA sesuai kebutuhan pengguna,  

memperbaiki tampilan aplikasi menjadi lebih 

jelas, menarik dan fitur mudah digunakan, 

memperbaiki system aplikasi dan jaringan 

internet, meningkatkan sosialisasi tentang cara 

pemanfaatan aplikasi PUSPA dan 

memperbaiki system aplikasi PUSPA dan 

jaringan internet. 
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Abstract 

Health Office of Tojo Una -Una District since 2011 used the excel format for routine reports. Officers difficulty 

in visualizing data and providing timely information. Health managers also have difficulties to access to timely 

health information. The aims of this study wass to describe the implementation and evaluation of DHIS2 for KIA, 

Immunization and Nutrition data. The method was descriptive qualitative. Action-research approach. The result 

of this study was training and mentoring implementation were performed. The completeness of KIA data with 

DHIS2 in February 2017 as 87,2% whereas the previous year was 33,5%, in march 2017 complete as 77,8% 

whereas the previous year was only 37,7%. There are 45.1% of users of DHIS2 agree and 54.9% strongly agree 

this application is useful in the work. Users who agree that the DHIS2 is easy to operate were 74.12% and 

25.88% strongly agree. Some of menu in DHIS2 were not running when usaged by user. The conclusion is KIA, 

Nutrition and Immunization reporting system could be strengthened with the use of DHIS2. DHIS2 is usefull and 

easy to operate. It is necessary to develop offline DHIS2 for data entry. Usages eksport import menu in DHIS2. 

Improve infrastructure, user capacity and leadership in monitoring health data management with DHIS2. 

 

Keywords: information system, integration, DHIS2 

 

1. PENDAHULUAN 

Banyak data kesehatan yang telah 

dikumpulkan secara harian, mingguan, bulanan 

dan tahunan di setiap sektor kesehatan, namun 

hasil evaluasi WHO (2012) menyebutkan 

bahwa performa sistem informasi kesehatan 

masih rendah. Pada tahun 2011 di Indonesia 

kualitas data masih rendah yaitu data terlambat 

dan rendahnya kelengkapan serta keakuratan 

data, begitu pula analisis dan pemanfaatan data 

serta aksesibilitas terhadap data berkualitas 

masih sulit (Sekretaris Jenderal Kementerian 

Kesehatan RI, 2012). Perbaikan tata kelola 

data dan informasi dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan, PP & KB Kabupaten Tojo Una - 

Una dengan cara mengimplementasikan sistem 

pelaporan data rutin sederhana melalui 

program excel sejak tahun 2011.Namun hasil 

diagnosa masalah dengan partisipan diketahui 

bahwa petugas kesehatan mengalami kesulitan 

karena butuh waktu yang cukup lama membuat 

rekapanuntuk menyatukan laporan rutin dari 

fasilitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk analisa data dan 

diseminasi informasisertapetugas kesulitan 

dalam pembuatan visualisasi informasi. 

Meskipun data dalam bentuk excel telah 

banyak dikumpulkan, untuk optimalkan 

pemanfaatan data dan informasi dibutuhkan 

teknologi yang meningkatkan kinerja petugas 

karenakemampuan manusia dapat semakin 

menurun dalam menginterpretasi informasi 

jika data dan informasi semakin kompleks 

(Halford et al., 2011). DHIS2 digunakan 

karena sesuai dengan alasan mengapa DHIS2 

ini dibuat agar tenaga kesehatan di tingkat 

bawah dapat ditingkatkan pemanfaatkan 

datanya, sehingga berguna bagi pengelolaan 

pelayanan kesehatan bahkan di negara - negara 

berkembang (Braa et al., 2016).  

Penelitian ini bertujuan menilai 

kelengkapan datadalam pelaporan KIA, 

Imunisasi dan Gizi sebelum dan sesudah 

menggunakan DHIS2, menilai performa sistem 

DHIS2 dengan sumber daya yang ada dan 

mendeskripsikan manfaat dan kemudahan 

dalam menggunakan DHIS2. 

Rencana tindakan ditetapkan bersama 

partisipan untuk tindakan ujicoba aplikasi 

DHIS2 selama 2 bulan di 1 Puskesmas dan 

Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Tojo 

Una –Una serta lintas sektor camat dan Badan 

PAPER 24 
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Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

PengembanganDaerah (Bappelitbangda). 

Pelatihan dan pendampingan diberikan kepada 

pengguna dan evaluasi bersama partisipan 

tentang implementasi DHIS2. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Kebutuhan informasi kesehatan di setiap 

level berbeda – beda. Pada tingkat individu 

dan masyarakat, dibutuhkan informasi untuk 

mengetahui capaian pelayanan kesehatan 

apakah sesuai dengan kebutuhan dan masalah 

masyarakat atau tidak dan informasi digunakan 

untuk manajemen pelayanan klinis. Tingkat 

kabupaten, informasi dibutuhkan pimpinan 

atau manager di setiap level untuk menjadi 

dasar perencanaan, evaluasi, monitoring 

(program, efektifitas fasilitas kesehatan dan 

sistem kesehatan). Tingkat yang lebih tinggi, 

informasi dibutuhkan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dan kebijakan strategis 

(AbouZahr and Boerma, 2005). Oleh karena 

itu, Sistem  Elektronik  Kesehatan diperlukan 

karena sistem ini berfungsi untuk 

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, 

mengumumkan, mengirimkan dan/atau 

menyebarkan data dan informasi kesehatan  

(Pemerintah Republik Indonesia, 2011).  

DHIS2 sebuah aplikasi open source yang 

telah digunakan oleh negara – negara 

berkembang contohnya hasil penelitian di 

Nigeria yang dilakukan dengan pendekatan 

Action Research bahwa penerapan DHIS2 

bermanfaat dalam efisiensi sumber daya 

seperti penggunaan kertas berkurang, waktu 

analisis data lebih efektif, kualitas data 

ditingkatkan (lebih konsisten, tepat waktu dan 

lengkap), efisiensi pengelolaan data dan 

informasi lebih baik dibandingkan cara 

tradisional dengan menggunakan kertas dan 

beban kerja menurun (Asangansi et al. 2013). 

Penelitian di Sri Lanka (Manoj, 

2013)dilakukan tahapan merancang dan 

menyesuaikan DHIS2 dengan kebutuhan 

laporan, menilai beban kerja tenaga kesehatan 

dan akurasi data sebelum dan sesudah 

menggunakan DHIS2. Melalui penelitian ini 

diharapkan pemanfaatan data kesehatan  

semakin meningkat. Hasil penelitian tersebut 

diketahui bahwa beban kerja bidan dalam 

pelayanan KIA mengalami penurunan ketika 

menggunakan DHIS2 dalam pelaporan KIA 

dan akurasi data KIA dapat ditingkatkan. 

Penelitian ini juga tidak didukung secara 

finansial dan infrastruktur namun memiliki tim 

yang paham secara teknis tentang DHIS2 dan 

dapat mendesain DHIS2 sesuai kebutuhan 

mereka. Kedua penelitian tersebut memberikan 

masukan dalam penelitian ini. 

Data yang berkualitas dibutuhkan untuk 

melindungi pasien dan tenaga kesehatan baik 

hal medis maupun hukum, menentukan 

pelayanan selanjutnya di semua level 

pelayanan seorang pasien, menjaga performa 

tindakan pelayanan di fasilitas kesehatan 

maupun masyarakat, penelitian, mengetahui 

dampak pelayanan yang diberikan, pendidikan 

dan perencanaan (WHO, 2003). Meskipun data 

tersebut ada namun sulit diakses maka dapat 

menghambat pelayanan kesehatan termasuk 

ibu hamil dan bersalin (Haskew et al., 2015). 

Kesulitan akses data dan informasi juga 

disebabkan karena proses yang tidak 

terintegrasi, arus informasi dan dokumen tidak 

efektif sehingga sulit menghubungkan 

berbagai informasi. (Linger et al. (2013), Braa 

et al. (2012)) 

Penggunaan DHIS2 mendukung integrasi 

data. Melakukan integrasi data pelayanan 

Kesehatan Ibu dan Anak termasuk pelayanan 

Gizi, Imunisasi dan data penyakit 

menggunakan DHIS2 berarti organisasi unit 

(fasilitas kesehatan dan lintas sektor) yang 

berbeda – beda menginput data tersebut pada 

laporan berbasis DHIS2 dari unit organisasi 

masing – masing dan secara otomatis 

terekapitulasi dalam perhitungan indikator 

kesehatan pada DHIS2 baik tingkat organisasi 

unit yang terbawah sampai tingkat organisasi 

unit di atasnya sehingga informasinya lebih 

mudah diakses (HISP, 2016). Manfaat 

integrasi data pada satu sistem menggunakan 

DHIS2 yaitu (1) kemudahan melakukan 

perhitungan indikator capaian pelayanan, 

indikator bisa terdiri atas penyebut dan 

pembilang yang datanya tidak pada satu 

pelaporan data rutin sehingga data yang 

berbeda tersebut perlu diintegrasikan pada 

gudang data yang sama. (2) Mengurangi kerja 

manual dalam proses analisis dan memasukkan 

data. Ketika data yang berbeda tersebut 

diintegrasikan maka tidak ada proses ekstrak 

data, input dan pengolahan data secara manual. 

(HISP, 2016) 

Permasalahan data dan informasi 

kesehatan yang terjadi di lapangan perlu dikaji 

bersama petugas terkait. Metode Action 
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Research dengan tahapan penelitian yang 

melibatkan partisipan pada semua proses 

merupakan kekuatan dalam metode tersebut. 

TahapanAction Research terdiri atas beberapa 

tahapan, salah satunya terdiri atas 5 tahapan 

dalam setiap siklus yaitu Lima tahapan dalam 

siklus pada penelitian action-research 

adalahdiagnosis, membuat rencana tindakan, 

melakukan tindakan, evaluasi, dan 

pembelajaran. Pengidentifikasian masalah dan 

mencari data untuk menemukan masalah lebih 

rinci kemudian menjadi latar belakang untuk 

membuat rencana aksi  kemudian 

mengimplementasikan (taking action) solusi 

tunggal dari rencana aksi sebelumnya, data 

hasil intervensi pada tahapan taking action 

dikumpulkan dan dianalisis untuk 

mengevaluasi melihat keberhasilan yang telah 

diperoleh dan beberapa persoalan yang 

ditemukan untuk dijadikan pembelajaran yang 

lebih spesifik dan berlanjut ke siklus 

selanjutnya dengan masalah tersebut untuk 

memperoleh solusi terbaik. (Susman and 

Evered (1978), Asangansi et al. (2013). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan action –research. 

Hal ini memungkinkan peneliti memiliki 

kendali terhadap fenomena yang diamati dan 

berfokus pada peristiwa tersebut (Mertler, 

2011). Tempat penelitian di Kabupaten Tojo 

Una – Una pada bulan Februari s.d. Mei Tahun 

2017.  

Subjek penelitian berjumlah 17 orang. 

Data sekunder diambil dari arsip laporan. Data 

primer diambil dari wawancara dan FGD 

beberapa partisipan yang dipilih berdasarkan 

kebutuhan penelitian dan penggunaan format 

black box testing terhadap DHIS2.  

Variabel penelitian dalam penelitian ini 

yaitu :  

1. Fungsionalitas fitur aplikasi DHIS2 

sebagai Sistem Informasi KIA  

2. Kelengkapan data 

3. Persepsi manfaat dalam penggunaan 

aplikasi DHIS2 KIA 

4. Persepsi kemudahan dalam menggunakan 

daplikasi DHIS2 KIA 

Data telah dikumpulkan perlu dianalisis 

dengan cara melakukan Analisis Induktif, 

peneliti melakukan skema pengkodean 

terhadap semua transkrip wawancara, catatan 

observasional lapangan dan semua dokumen 

serta catatan sehingga data dapat 

dikelompokan dan dianalisis. Data yang telah 

dikategorikan menjadi lebih kecil dihubungkan 

menjadi informasi (Mertler, 2011). Data dari 

kuesioner yang telah disebarkan juga dihitung 

persentasenya setiap jawaban dalam skala 

likert (4 jawaban) yaitu sangat tidak setuju, 

tidak setuju, setuju dan sangat setuju terhadap 

pernyataan dalam kuesioner.  

Analisis data secara induktif berarti 

peneliti menganalisis awalnya dari fakta bukan 

dari teori. Peneliti mencari data di lapangan, 

mempelajari, menganalisis, memaknai/tafsir 

dan berdasarkan rangkaian tersebut peneliti 

menarik kesimpulan. Peneliti berupaya 

menemukan makna di balik fakta (Norum, 

2008). 

Definisi operasional variabel penelitian 

yaitu : 

1. Kelengkapan/ completeness adalah 

sebagian besar data telah diinput dan 

dilakukan oleh tenaga atau unit yang 

berhak melakukannya. Menghitung 

persentase data entry yang telah diinput 

pada laporan excel dan DHIS2. Hasil diisi 

pada panduan untuk mengetahui 

kelengkapan. Perhitungannya terlihat pada 

persamaan 1. 

2. Persepsi manfaat yang dirasakan 

pengguna: manfaat yang dirasakan dalam 

penggunaan aplikasi pada Sistem 

Informasi KIA dengan DHIS2. Diukur 

dengan cara wawancara menggunakan 

panduan.  

3. Persepsi kemudahan yang dirasakan 

pengguna : kemudahan yang dirasakan 

pengguna dalam menggunaan aplikasi 

DHIS2 sebagai Sistem Informasi KIA. 

Diukur dengan cara wawancara 

menggunakan panduan.  

4. Evaluasi fungsionalitas sistem : 

mengetahui fungsi dalam aplikasi 

berfungsi sesuai aturan atau tidak. 

Pengukuran menggunakan Black Box 

Testing.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelengkapan data KIA, Gizi dan Imunisasi 

ketika excel digunakan pada bulan februari 

Tahun 2016 sampai dengan Januari Tahun 

2017 dan DHIS2 digunakan pada bulan 

Februari - Maret dapat  dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Trend Persentase Kelengkapan 

Data Lapoan KIA, Imunisasi dan 

Gizi Peiode Febuari Tahun 2016 

s.d. Maret Tahun 2017. 

Kelengkapan data setiap laporan baik KIA, 

Imunisasi dan Gizi dapat dilihat pada gambar 

2. 

Evaluasi tentang persepsi manfaat oleh 

pengguna terhadap pemanfaatan aplikasi 

DHIS2 dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Persepsi Manfaat terhadap 

Pemanfaatan Aplikasi DHIS2 

 

Evaluasi persepsi kemudahan terhadap 

pemanfaatan aplikasi DHIS2 tergambar pada 

tabel 2. 

 

 

 

 

Tabel 2.Persepsi Kemudahan terhadap 

Pemanfaatan Aplikasi DHIS2 

 

Berdasarkan tempat bekerja user yaitu 

wilayah kecamatan terdiri atas puskesmas dan 

wilayah kabupaten yaitu partisipan di Dinas 

Kesehatan, PP & KB, Camat dan  

BAPPELITBANGDA. Hasil evaluasi fungsi 

fitur peserta tingkat kecamatan dilihat pada 

gambar 2.  

 

 
Gambar 3. Persentase Penilaian 

Fungsionalitas Fitur DHIS2 oleh 

Pengguna di Tingkat Kecamatan 

Fitur lainnya yang dinilai adalah fitur 

pembuatan visualisasi informasi, pengecekan 

kualitas datadan pembuatan dashboard. 

Semuanya 100% dapat berfungsi dengan baik. 

Pengguna tingkat kabupaten yaitu Dinas 

Kesehatan, PP & KB, Camat dan 

BAPPELITBANGDA menilai fungsionalitas 

fitur DHIS2 berdasarkan otoritas yang 

diberikan tergambar pada gambar 4. 
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Gambar 4. Persentase Keberhasilan masing-

masing fiture DHIS2 menurut 

Penilaian User Tingkat Kabupaten 

tentang Fungsionalitas Fitur – 

fitur pada DHIS2 

 

Selama implementasi DHIS2 ketika 

menggunakan jaringan internet di Puskesmas, 

akses terhadap DHIS2 cukup sulit, namun jika 

menggunakan jaringan selular dari 

Handphone, aplikasi DHIS2 dapat diakses di 

Puskesmas Ampana Timur. Oleh karena itu, 

dana tambahan untuk pulsa data juga 

diperlukan. Bidan Koordinator mengeluarkan 

dana dari anggaran operasional kebidanan 

untuk kebutuhan jaringan internet sehingga 

memperlancar implementasi DHIS2 di 

Puskesmas, namun jika menggunakan jaringan 

internet puskesmas maka akses ke server bisa 

tiba-tiba putus sehingga grafik pada dashboard 

DHIS2 tidak tampil dan input data terhambat. 

Mengatasi masalah ini peneliti membeli alat 

penangkap jaringan internet yang disebut 

mobile wifi. Alat tersebut sangat membantu 

selama pelatihan DHIS2 sehingga akses 

DHIS2 tidak terhambat.  

 

Kelengkapan Data 

Format pelaporan KIA, Gizi dan Imunisasi 

hampir setiap tahun ada perubahan misalnya 

penambahan data. Padahal data yang 

ditambahkan tersebut sudah ada pada format 

laporan program kesehatan yang lain. Hal ini 

menyebabkan kelengkapan data menurun 

karena petugas mengganggap bahwa data 

tersebut dapat didapatkan oleh Dinas 

Kesehatan, PP dan KB dari format laporan 

yang lain. Format laporan yang diturunkan dari 

Dinas Kesehatan Propinsi ke Dinas Kesehatan 

dan Puskesmas harus dikaji kembali agar tidak 

menyebabkan “miskin” kualitas data. Sebelum 

menambah ke dalam data set DHIS2, perlu 

dimasukkan ke dalam master tabel sebagai file 

pemetaan data elemen.  

Sesuai dengan pengalaman di Uganda, 

format data entri pada DHIS2 dalam penelitian 

ini juga sebagian besar kelengkapannya lebih 

baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

ketika menggunakan laporan berbasis excel 

hanya sebagian kecil laporan yang cukup 

lengkap pengenterian datanya. Peningkatan 

kelengkapan data dalam pemanfaatan DHIS2 

karena ditunjang oleh pelatihan dan 

pendampingan di lapangan (Kiberu et al., 

2014). Data KIA lebih lengkap dibandingkan 

data gizi dan imunisasi yang item data 

elementnya lebih sedikit dan pengelola KIA  

juga lebih aktif menggunakan DHIS2 

dibandingkan pengelola imunisasi dan gizi 

selama implementasi. Hal ini didorong oleh 

kebutuhan memvisualisasikan dan 

mendiseminasikan informasi data KIA oleh 

pengelola KIA baik kepada internal maupun 

eksternal. Pengelola gizi dan imunisasi 

menganggap DHIS2 bermanfaat namun 

kebutuhan memvisualisaikan datanya hanya 

setahun sekali ketika pertemuan tahunan di 

tingkat kabupaten. Data KIA sering dievaluasi 

secara internal meskipun masih secara manual 

kertas dengan tabel laporan rutin. Penggunaan 

data yang intens meningkatkan kualitas data 

seperti kelengkapan data (HISP, 2016a). 

Menurut Braa, Heywood and Sahay (2012) 

semakin sering data digunakan maka 

kualitasnya meningkat, karena banyak orang 

memperhatikan dan berdiskusi berdasarkan 

data tersebut sehingga perhatian terhadap 

kualitas data makin ditingkatkan. 

Penurunan kelengkapan data laporan rutin 

KIA, imunisasi dan gizi pada implementasi 

bulan ke duaketika menggunakan DHIS2 juga 

dipengaruhi oleh faktor peran pimpinan yang 

pada saat evaluasi bulan ke dua implementasi, 

pimpinan di Puskesmas sedang masa transisi 

pergantian kepemimpinan sedangkan di Dinas 

Kesehatan, PP dan KB belum ada pimpinan 

yang definitif sehingga dukungan pimpinan 

terhadap jalannya implementasi DHIS2 

mengalami penurunan. Hal ini ditunjukan juga 

dari pengalaman pengembangan dan 

implementasi DHIS2 di Ethiopia, Nguyen 

(2007) menemukan bahwa peran pimpinan 

sangat kuat untuk keberhasilan program 
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implementasi DHIS2, pimpinan memberi 

dukungan dari segala aspek dan terus 

memberikan umpan balik yang aktif atas setiap 

jalannya implementasi DHIS2. 

 

Persepsi manfaat dan kemudahan 

pemanfaatan DHIS2 

Sebagian besar pengguna setuju bahwa 

system pelaporan KIA dengan aplikasi DHIS2 

bermanfaat bagi pekerjaan mereka yaitu 

pekerjaan menjadi lebih cepat, meningkatkan 

kinerjadalam menjalankan tugas, lebih 

produktif, lebih efektif dan mempermudah 

dalam melakukan pekerjaan. Meskipun 

masalah data kesehatan di daerah begitu 

kompleks, DHIS2 dapat memberikan manfaat 

misalnya semua partisipan di puskesmas 

menganggap memvisualisasikan data dengan 

excel dirasa sulit oleh pengelola sedangkan 

membuat visualisai data dengan DHIS2 cukup 

mudah. Pengelola terbantu karena ada 

perhitungan indikator secara otomatis oleh 

aplikasi, tidak perlu membuat tabel khusus 

dalam proses memvisualisasikan data jenis 

grafik dan tidak merusak data yang telah 

dientri meskipun pengguna salah 

mengoperasikan fitur visualizer. DHIS2 juga 

dapat otomatis memvalidasi data yang tidak 

akurat, pengentri data langsung diingatkan atas 

kesalahan pengetikan atau ada data yang tidak 

sesuai aturan validasi dan menu dashboard 

sangat bermanfaat bagi Puskesmas, Kabupaten 

dan lintas sektor karena semua yang memiliki 

hak akses dapat mudah memperoleh informasi 

kesehatan imunisasi, KIA dan Gizi dalam satu 

menu yaitu dashboard, apalagi pada tingkat 

manager, informasi indikator kesehatan sangat 

dibutuhkan (Braa et al., 2017; AbouZahr and 

Boerma, 2005). 

Pengguna umumnya berpendapat sangat 

setuju bahwa Aplikasi DHIS2  mudah 

digunakan yaitu mudah dipelajari, fitur-

fiturnya mudah dioperasikan, jelas dan tidak 

sulit untuk menjadi terampil dalam 

penggunaan DHIS2. Contoh masalah 

keterlambatan akses informasi oleh manager 

dan kurang praktisnya menghitung capaian 

indikator secara manual bagi petugas 

menggunakan excel atau kertas dapat diatasi 

dengan adanya fitur Dashboard dan Visualizer 

dimana pengguna dapat dengan mudah 

mengolah data menjadi informasi sekaligus 

mendiseminasikan informasi tersebut kepada 

user lain sesuai otoritas pengguna yang 

diberikan sehingga manager mudah 

memperoleh informasi, menunjukan trend data 

dan lain sebagainya(Stadler et al., 2016; HISP, 

2016; HISP, 2016b). Partisipan dari lintas 

sektor terbantu mengakses informasi kesehatan 

melalui dashboard namun perlu peningkatan 

penjelasan terhadap grafik atau tabel melalui 

kolom interpretasi. 

 

Fungsionalitas fitur DHIS2  

Fitur DHIS2 secara umum dapat berfungsi 

dengan baik, namun ada beberapa keluhan 

misalnya bahasa system operasi masih banyak 

bahasa visual bagi pengguna belum 

diterjemahkan ke bahasa Indonesia, entri data 

dan pembuatan visualisasi informasi pada 

DHIS2 harus dilakukan secara online, pada 

fitur “user” admin tidak bisa memberikan 

otoritas akses fitur dan data set kepada user, 

tulisan printout Dataset terlalu kecil, ada data 

set atau laporan yang tidak bisa diunduh pada 

suatu waktu dan bisa kembali diunduh pada 

waktu yang lain, ketika laporan ingin 

ditampilkan nilainya tidak muncul dan nama 

pengguna yang berbeda dengan username dan 

password yang dimasukkan tetapi otoritasnya 

tetap sesuai dengan yang diberikan. Masalah 

tersebut dilaporkan kepada tim pengembang 

dan komunitas pengguna DHIS2.  

Persoalan perbedaan bahasa pengguna 

telah diupayakan solusinya yaitu DHIS2 dapat 

diubah pengaturan bahasanya sesuai bahasa 

yang digunakan oleh pengguna (Store, 2007) 

namun meskipun telah diubah pengaturan 

bahasanya, belum semua bahasa visual aplikasi 

telah diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia.  

Masalah aplikasi gagal mengunggah data 

ke server juga terjadi meskipun  DHIS2 

memiliki fungsi penyimpanan data pada local 

memory yang berfungsi menyimpan data 

sementara ketika jaringan internet secara tiba – 

tiba terganggu atau terputus saat pengguna 

sedang mengentri data dan dapat diunggah 

pada saat komputer pengguna terkoneksi 

jaringan internet. Manya et al. (2012) 

menggunakan modem untuk mengatasi tidak 

stabilnya jaringan internet  tersebut, begitu 

pula dalam penelitian ini digunakan mobile 

wifi sebagai modem selama pelatihan dan 

penggunaan wifi dari mobile phone selama 

pengenterian data oleh pengelola KIA, namun 

pengelola gizi dan imunisasi tidak 

menggunakan wifi dari mobile phone sehingga 

sering mengalami kesulitan akses dan upload 

data yang dientri. Dukungan infrastruktur 
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jaringan internet perlu dikomunikasikan 

kepada Dinas Komunikasi dan informatika 

Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki tugas 

dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang 

komunikasi dan informatika (Sekretariat 

Kabinet RI Deputi Bidang Politik, 2015).  

DHIS2 dianggap sangat membantu dalam 

pengelolaan data dan informasi namun untuk 

input, pengambilan dan analisa data diperlukan 

koneksi jaringan internet sehinga disarankan 

untuk dilakukan pengembangan DHIS2 offline 

khusus untuk fitur entri dan analisa data (fitur 

visualizer dan pivot table). Pada pengalaman 

penelitian pengembangan DHIS2 di Kenya 

yang infrastrukturnya masih terbatas (Manya et 

al., 2012) dinyatakan bahwa penyimpanan 

pada browser pengguna perlu ditingkatkan 

agar data yang dientri secara offline dapat 

diunggah ke servermeskipun koneksi dengan 

jaringan internet lemah. Dalam pengembangan 

selanjutnya di Kenya dianggap penting 

mengembangkan DHIS2 offline untuk fungsi 

entri, akses dan analisis data yaitu 

pengembangan DHIS2 dengan sistem semi-

online. Dibuat sebuah aplikasi untuk 

mengambil data dari server DHIS2 dan 

disimpan pada datamart (sebuah sebutan 

tentang tempat data diproses) pada komputer 

pengguna sehingga secara offline data dapat 

diakses dan dianalisis. Pada DHIS2 yang 

digunakan dalam penelitian ini datanya dapat 

dieksport ke dalam excell, sehingga bisa 

dimanfaatkan secara offline dengan excell, 

namun akses DHIS2 untuk entri data secara 

offline belum tersedia kecuali desain form 

excell dan dimasukan ke dalam DHIS2 secara 

online melalui fungsi data import (Manya et 

al., 2012; Kiberu et al., 2014) 

 

5. KESIMPULAN 

a. Pelatihan, pendampingan dan penggunaan 

DHIS2 dapat meningkatkan kelengkapan 

data 

b. Fitur DHIS2 berjalandenganbaikdi tingkat 

kabupaten yang infrastrukturnya cukup 

memadai namun ada kendala di tingkat 

puskesmas yang dipengaruhi oleh sumber 

daya infrastruktur jaringan internet dan 

kesiapan perubahan pola kerja pengguna 

dalam management data menggunakan 

DHIS2.  

c. Pengguna DHIS2 sebagian besar sangat 

setuju aplikasi ini bermanfaat dalam bekerja 

dibandingkan menggunakan excel dan 

sebagian besar juga setuju DHIS2 mudah 

dioperasikan. 
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Periode Data Bulanan 

Gambar 2. Perbandingan Persentase Kelengkapan Data KIA (PWS KIA, Kesga 1-3, 

Kesga 4, Kesga 5, Kesga 6), Imunisasi & Gizi menggunakan Excel dan 

DHIS2 Periode laporan Februari-Maret Tahun 2016 dan 2017 
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Abstract 

Nosocomial infection is an infection that patients get during hospitalization, this type of infection is the highest 

cause of morbidity and mortality in the world that causes death to reach 1.4 million people every day. 

Surveillance is a program to reduce the incident rate of this infection. Problems that often arise in conducting 

surveillance activities in Indonesian’s hospital are surveillance officers has double job and the recording is 

done manually.  Information technology usage in hospitals is still concerned with the administration system, 

inventory and patient data base, where not many hospitals accommodate technology information technology  for  

nosocomial infection surveillance activities. Therefore, it is necessary to develop recording and reporting 

system of nosocomial infection surveillance to help IPCLN and IPCN works more effectively and efficiently. 

This study is a descriptive research aiming to evaluated of technology user Acceptance  with TAM model. The 

data collection method used questioner. The respondents of this study were 8 surveillance officer and 1 

Supervisor of surveillance activity in RS Premier Surabaya. The variable of this study were easy of use and 

usefulness of the technology. The result of this study showed that this technology is very easy to use and very 

useful. 

Keywords: information technology, surveillance, nosocomial infection, TAM 

1. PENDAHULUAN 

      Infeksi nosokomial adalah infeksi yang 

didapat pasien saat dirawat di rumah sakit. 

Infeksi ini menyebabkan 1,4 juta pasien 

meninggal setiap hari di seluruh dunia 

(Darmadi, 2008) dan biaya yang dikeluarkan 

mencapai 4,5 milar dolar pertahun 

(Guadalupe, 2017). Salah satu program yang 

dapat menurunkan angka ini adalah kegiatan 

surveilans infeksi nosokomial. Surveilans 

adalah merupakan proses pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan interpretasi data 

secara sistematik dan terus menerus serta 

penyebaran informasi kepada unit yang 

membutuhkan untuk dapat mengambil 

tindakan. Di Amerika pada tahun 2008- 2014 

sebuah studi menyatakan bahwa surveilans 

yang ketat mampu menurunkan angka infeksi 

aliran darah primer (IADP) sebesar 50-70 %, 

Infeksi Luka Operasi sebesar turun sebesar 2-

17 % dan Infeksi Saluran Kencing turun 5-14 

% (Perdalin, 2016). Kegiatan surveilans di 

Indonesia mampu menurunkan angka infeksi 

sebesar 32% (Depkes, 2001). Beberapa 

masalah yang dihadapi dalam melaksanakan 

surveilans infeksi nosokomial dikarenakan 

petugas surveilan merangkap pekerjaan 

(lelonowati, 2015), pencatatan, pelaporan dan 

penghitungan dilakukan secara manual 

(Hidayati, 2015), dan informasi epidemiologi 

kurang akurat disebabkan karena pencatatan 

dan pelaporan dikerjakan secara manual 

(Sulistyowati, 2005). Di Rumah Sakit Premier 

Surabaya kegiatan surveilans dikerjakan oleh 

IPCLN yang bekerja paruh waktu dengan 

merangkap sebagai perawat pemberi asuhan 

keperawatan, pencatatan, pengolahan data 

serta laporan dikerjakan secara manual. 

Berdasarkan buku Petunjuk Praktis Surveilans 

Infeksi Nosokomial Rumah Sakit yang 

dikeluarkan oleh Depkes pada tahun 2011 

menyatakan bahwa penggunaan komputer 

dalam kegiatan surveilans akan membantu 

meningkatkan efisiensi pada saat 

pengumpulan data dan analisis data, serta 

mengantisipasi tantangan dimasa yang akan 
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datang. Menurut Gunther (2001) menyebutkan 

pentingnya  penggunaan elektronik kesehatan 

ada 10 yaitu 1) Efisiensi adalah menurunkan 

biaya, menghindari duplikasi dalam diagnostic 

atau intervensi tindakan, 2) meningkatkan 

kualitas perawatan, 3) berbasis bukti, 4) 

Memberdayakan konsumen dan pasien, 5) 

mendukung hubungan baru antara pasien dan 

tenaga professional, 6) pendidikan, 7) 

memungkinkan pertukaran komunikasi, 8) 

memperluas cakupan perawatan kesehatan, 9) 

Etika yaitu cara baru interaksi antara dokter 

dan pasien, 10) keadilan untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan. Ditambahkan juga oleh 

Gunter (2001) bahwa elektronik kesehatan 

sangat mudah digunakan, menarik dan 

menyenangkan. Penggunaan tehnologi 

komputer yang dilengkapi dengan aplikasi 

yang menunjang dapat menghemat waktu, 

tenaga, biaya serta  kemudahan dalam 

memperoleh informasi yang berkualitas guna 

meningkatkan pelayanan kepada pasien dan 

lingkungan terkait lainnya (Tominanto, 2013). 

Berdasarkan masalah yang dihadapi, rumah 

sakit premier telah mengembangkan sistem 

pencatatan dan pelaporan surveilans infeksi 

nosokomial. Dengan tersedianya sistem baru 

yang dikembangkan diperlukan adanya 

evaluasi atau penilaian terhadap aplikasi 

sistem baru berdasarkan model penerimaan 

teknologi/ TAM berdasarkan atribut 

kemudahan (easy to use) dan kemanfaatan 

(usefulness) (Davis, 1989). Tujuan penelitian 

ini melakukan evaluasi penerimaan 

penggunaan teknologi dengan Technology 

Accepatnce Model (TAM). 

  

2. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang disajikan secara deskriptif 

dengan metode kuesioner. Subyek dari 

informan terdiri dari 8 IPCLN yang bertugas 

melakukan surveiyor di 8 ruang rawat inap dan 

1 IPCN sebagai supervisor penangggung 

jawab program pencegajhan dan pengendalian 

infeksi rumah sakit. Hal yang dievaluasi 

adalah pengembangan sistem pencatatan dan 

pelaporan surveilans infeksi nosokomial 

dengan menggunakan model penerimaan 

teknologi oleh pengguna (TAM) dengan 

memberikan kuesioner tentang kemudahan 

dan kemanfaatan aplikasi yang digunakan 

untuk kegiatan surveilans. Pengolahan dan 

analisis data dilakukan dengan analisis isi 

(content analysis). Penelitian ini dilaksanakan 

di rumah sakit premier surabaya pada bulan 

September 2017. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi sistem pencatatan dan pelaporan 

surveilans infeksi nosokomial yang 

dikembangkan saat ini adalah pencatatan data 

pasien tidak mengulang setiap hari, ada sistem 

alert untuk penggantian alat kesehatan yang 

dipakai sehingga petugas tahu waktu 

penggantian alat, pengolahan dan analisis 

secara otomatis serta hasil informasi berupa 

tabel dan grafik. Laporan monitoring harian, 

laporan rekapitulasi bulanan dan laporan 

insiden rate dapat dicetak ditampilkan dan 

dicetak. 

 

Tabel 1 Karakteristisk Informan 

Karakteristik Frekuensi % 

Usia 
25-40 6 66,7% 

41-50 3 33,3% 

Pendidikan 

S1 

Keperawatan 4 44,4% 

D3 

keperawatan 5 55,6% 

Lama 

Bekerja 

1 - 5 tahun 2 22,2% 

6-10 tahun 2 22,2% 

> 10 tahun 5 55,6% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa usia 

pengguna teknologi antara 25-50 tahun dengan 

tingkat pendidikan cukup memadai 

(berpendidikan tinggi) sehingga dapat 

diasumsikan responden memahami pertanyaan 

atas kuesioner yang diisi sehingga hasilnya 

tidak bias, dan lama bekerja variatif antara 2- 

15 tahun, sehingga dapat diasumsikan semua 

informan dapat memanfaatkan teknologi yang 

dikembangkan. 

Hasil penilaian informan IPCLN dan IPCN 

terhadap pengembagan sistem pencatatan dan 

pelaporan surveilans infeksi nosokomial 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.  Hasil Pengukuran Faktor kemudahan 

Apakah sistem 

yang 

dikembangkan 

mudah 

digunakan 

S
an

g
at

 

M
u
d
ah

 

M
u
d
ah

 

C
u
k
u
p
  

A
g
ak

 S
u
li

t 

S
u
li

t 

R1 1         

R2 1         
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Apakah sistem 

yang 

dikembangkan 

mudah 

digunakan 

S
an

g
at

 

M
u
d
ah

 

M
u
d
ah

 

C
u
k
u
p
  

A
g
ak

 S
u
li

t 

S
u
li

t 

R3   1       

R4 1         

R5 1         

R6 1         

R7     1     

R8   1       

R9 1         

Total 6 2 1     

% 66.7 22.2 11.1     

 

 

Easy to use/ Kemudahan 

Persepsi kemudahan dalam penerimaan 

teknologi terdiri dari konstruk kemudahan 

untuk dipelajari, kemudahan untuk 

dikendalikan, jelas dan mudah dimengerti, 

fleksibel, mudah untuk menjadi terlatih dan 

mudah dalam penggunaannya. Sebanyak 

66.7% informan menyatakan bahwa sistem 

baru yang dikembangkan ini sangat mudah 

digunakan dan sebesar 22.2% menyatakan 

bahwa sistem ini mudah digunakan dan 11,1% 

menyatakan sistem ini cukup mudah 

digunakan.  

 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Faktor Kemudahan 

Apakah ada kesulitan 

dalam menjalankan 

sistem yang 

dikembangkan sampai 

mendapatkan hasil/ 

laporan 

T
id

ak
 a

d
a 

k
es

u
li

ta
n
 

S
ed

ik
it

 

k
es

u
li

ta
n
 

C
u
k
u
p
 

k
es

u
li

ta
n
 

B
an

y
ak

 

k
es

u
li

ta
n
 

S
an

g
at

 

B
an

y
ak

 

R1 1         

R2 1         

R3 1         

R4 1         

R5 1         

R6 1         

R7   1       

R8 1         

R9 1         

Total 8 1       

% 88.9 11.1       

 

Dari persepsi kemudahan untuk dipelajari 

sebanyak 88.9% informan menyatakan tidak 

ada kesulitan dalam menjalankan sistem baru 

ini dan 11.1% menyatakan ada sedikit 

kesulitan dalam menjalankan sistem baru ini 

dikarenakan sistem masih baru. 

 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Faktor 

Kemanfaatan 

Apakah sistem 

yang 

dikembangkan 

ini bermanfaat 

dalam 

menjalankan 

pekerjaan  

S
an

g
at

 

B
er

m
an

fa
at

 

B
er

m
an

fa
at

 

C
u
k
u
p
 

B
er

m
an

fa
at

 
K

u
ra

n
g
 

b
er

m
an

fa
at

 
S

an
g
at

 T
id

ak
 

b
er

m
an

fa
at

 

R1 1         

R2 1         

R3 1         

R4 1         

R5 1         

R6 1         

R7   1       

R8   1       

R9 1         

Total 7 2       

% 77.8 22.2       

 

Usefulness/ Kemanfaatan 

Persepsi kemanfaatan dalam penerimaan 

teknologi model terdiri dari konstruk 

menjadikan pekerjaan lebih cepat, 

meningkatkan penampilan kerja, 

meningkatkan produktifitas, lebih efektif, 

mempermudah pekerjaan dan berguna dengan 

menggunakan sistem baru yang dikembangkan 

ini. Sebanyak 77,8% informan menyatakan 

bahwa sistem baru yang dikembangkan ini 

sangat bermanfaat dan 22,3% informan 

menyatakan sistem baru ini bermanfaat. 

Secara umum seluruh informan menyatakan 

bahwa sistem pencatatan dan pelaporan 

surveilans infeksi nosokomial yang 

dikembangkan ini sangat mudah 

dioperasionalkan dan bermanfaat membantu 

pekerjaan IPCLN dan IPCN dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. 

    Menurut hasil studi Syaiful (2011) 

menyebutkan sebesar 75% pengguna sistem 

informasi kesehatan menyatakan 

kemudahannya dan 70% pengguna 

menyatakan bermanfaat. 
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7. KESIMPULAN 

Hasil penelitian evaluasi pengembangan  

sistem pencatatan dan pelaporan surveilans 

infeksi nosokomial bahwa penggunaan sistem 

infromasi adalah suatu kebutuhan untuk 

meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam 

menjalankan tugas. 

Faktor kemudahan dalam pengunaan sistem 

informasi belum mencapai 100% ini sesuai 

dengan hasil penelitian Syaiful (2011) 

disebabkan karena sistem baru perlu dipelajari 

dan dikenal. Dari sisi kesulitan dalam 

penggunaan sistem baru ini menunjukkan 

bahwa sistem ini tidak sulit digunakan tetapi 

hanya perlu waktu untuk belajar. B  

Faktor kemanfaatan dalam penggunaan 

sistem baru yang dikembangkan ini  sesuai 

dikarenakan lebih dari > 50% responden 

menyatakan bermanfaat. 
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Abstract 

The logistics management information system (eLogistik) was developed to manage distribution of 

pharmaceutical product from the central, provincial and district levels. This system has been adopted 

by pharmaceutical installations at all administrative levels since 2015. A variety of approaches are 

needed for the eLogistik implementation process in all government pharmaceutical installations. 

National policies and indicators are amongst the facilitating factors of the eLogistk development and 

maintenance, budget allocation, advocacy, capacity building, technical support and supervision of 

eLogistik implementation nation-wide. The use of data standard of pharmaceutical product on 

eLogistik enables the integration of other logistics management systems that have been running in 

some pharmaceutical installations. This integration at the end contributes to the nationwide 

monitoring of drug availability. A sustained commitment to cooperation in eLogistik development is 

needed to meet the needs of developing new modules, changing indicators of necessary drug 

monitoring and system maintenance. The organizational aspect of pharmaceutical installations is an 

important key in the eLogistk implementation process, in which the leadership and work culture 

aspects affect the use of eLogistik in pharmaceutical installations. Although eLogistik can 

accommodate the needs of public drug monitoring and medical supplies, its use will be optimal if 

supported by the user's organization. The experience of eLogistik implementation shows that in 

government organizations, adaptive system development methods are necessary to accommodate 

dynamic requirements. 

 

Keywords: logistics management information system, drug monitoring, pharmaceutical installation, 

                  implementation strategy, eLogistik sustainability 

 

1. PENDAHULUAN 

Penggunaan sistem informasi 

manajemen logistik obat, terutama di 

organisasi pemerintah merupakan upaya yang 

kompleks karena berkaitan dengan kebijakan, 

tatakelola, penggunaan standar, kebutuhan 

informasi dan penganggaran (1). Manajemen 

logistik dapat dilakukan di semua level 

organisasi pemerintah mulai dari level yang 

paling rendah yaitu fasilitas kesehatan, 

kabupaten/kota, provinsi dan nasional (2,3). 

Informasi obat dan perbekalan kesehatan 

merupakan bagian penting dari dari 

menajamen logistik, dimana data dikumpulkan 

di setiap level organisasi kesehatan tersebut. 

Manso et al. (2013) lebih lanjut memaparkan 

bahwa dukungan sistem informasi sangat 

diperlukan untuk meningkatkan aliran 

informasi obat dan perbekalan kesehatan 

dalam rangka manajemen logistik secara 

nasional. Berbagai keuntungan dapat diperoleh 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi antara lain sebagai alat bantu 

untuk melakukan pelacakan, penyimpanan dan 

pergerakan barang pada setiap level pelayanan 

kesehatan dalam sebuah sistem supply chain 

dan untuk mempermudah relokasi logistik 

antar lokasi (daerah) dengan 

mempertimbangkan ketersediaan obat di 

masing-masing level, baik dalam keadaan 

normal maupun kondisi khusus seperti 

bencana (2). 

Kementrian kesehatan, melalui 

Direktorat Obat Public telah berupaya untuk 

mengembangkan sistem informasi manajemen 

logistik untuk memfasilitasi pengelolaan obat 
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dan perbekalan kesehatan, pencatatan dan 

pelaporan di semua level instalasi farmasi 

pemerintah (3). Pengembangan sistem 

informasi manajemen logistik ini merupakan 

proses yang panjang sejak sekitar tahun 2007 

sampai sekarang. Berbagai perubahan dari sisi 

teknologi, penggunaan standar data, 

penggunaannya di instalasi farmasi, standar 

format laporan, mekanisme aliran data dan 

indikator pemantauan obat nasional, serta 

berbagai kebijakan terjadi selama perjalanan 

pengembangan sistem tersebut.  Namun 

demikian, sistem informasi manajemen 

logistik yang saat ini dikenal dengan eLogistik 

masih belum banyak dimanfaatkan oleh 

instalasi farmasi.  

Berbagai permasalahan implementasi 

eLogistik terjadi baik di level pusat maupun 

daerah. Ketersediaan infrastrutkur 

dipersepsikan sebagai faktor utama kurangnya 

minat instalasi farmasi menggunakan sistem 

elektronik. Mekanisme pencatatan secara 

konvensional maupun menggunakan aplikasi 

berbasis spreadsheet menjadi isu sosio-teknis 

terkait dengan merubah pola pencatatan secara 

manual menuju sistem yang berbasis 

elektronik. Sangat penting bagi Kementrian 

Kesehatan untuk memfasilitasi implementasi 

sistem informasi elektronik secara nasional. 

Terlebih lagi sistem eLogistik dikembangkan 

secara terpusat, sementara penggunanya 

tersebar di instalasi farmasi seluruh Indonesia 

baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Menurut Cresswell et al. (2013) beberapa 

faktor mempengaruhi proses implementasi 

sistem informasi elektronik antara lain faktor 

teknis, sosio-teknis, organisasi dan sosio-

politik. Fraser & Blaya (2010) menekankan 

pentingnya kegunaan sistem bagi 

penggunanya dan peran pemimpin dalam 

menjalankan sistem informasi elektronik di 

sektor kesehatan.  

Berdasarkan pengalaman 

pengembangan sistem eLogistik sejak tahun 

2013, paper ini berupaya untuk 

mengidentifikasi berbagai macam pendekatan 

yang perlu dipertimbangkan dalam 

implementasi sistem informasi elektronik 

skala nasional. Berbagai macam sistem dengan 

konteks yang serupa telah diterapkan secara 

nasional. Dengan demikian, hasil dari paper 

ini dapat menjadi salah satu evidence untuk 

implementasi sistem informasi elektronik yang 

berskala nasional di Indonesia.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Studi kasus dilakukan untuk 

mengeksplorasi pendekatan implementasi 

sistem eLogistik secara nasional. Kerangka 

implementasi sistem informasi elektronik dari 

Cresswell et al. (2013) yang menitikberatkan 

pada aspek teknis, sosio-teknis, sosio-politik 

dan tatakelola implementasi digunakan dalam 

penulisan paper ini. Pendekatan desk review 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

yang didapatkan dari dokumentasi 

pengembangan sistem eLogistik, standar 

operasional pengelolaan logistik, kebijakan, 

notulensi rapat, resume trouble shooting, serta 

data sekunder survey penggunaan sistem 

informasi eLogistik di Indonesia yang 

dilakukan pada tahun 2016. Analisis data 

secara kualitatif dilakukan dengan 

menggunakan teori yang mendasari 

kesuksesan implementasi sistem informasi 

elektronik di organisasi kesehatan, khususnya 

yang berskala nasional.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Integrasi dan Interoperabilitas Sistem 

eLogistik 

Sistem informasi manajemen logistik 

atau eLogistik merupakan alat bantu elektronik 

untuk memfasilitas instalasi farmasi dalam 

mengelola informasi obat dan perbekalan 

kesehatan (6,7). Sistem ini memfasilitasi 

transaksi data penerimaan obat, manajemen 

stok, distribusi ke unit layanan untuk 

menghasilkan berbagai laporan rutin seperti 

informasi ketersediaan obat, kadaluarsa obat, 

penggunaan obat di unit layanan dan informasi 

aset. Sistem yang dikembangkan oleh 

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan 

Perbekalan Kesehatan Kementrian Kesehatan 

ini berupa aplikasi berbasis web yang dapat 

diinstall di masing-masing instalasi farmasi 

semua level administrasi. Selain itu, sebuah 

data repository di level pusat dipersiapkan 

untuk mengkompilasi laporan-laporan yang 

dikirimkan secara reguler oleh masing-masing 

instalasi farmasi dalam rangka pemantauan 

obat nasional. Terdapat 2 indikator 

pemantauan obat nasional yang diperlukan, 

yaitu 1). persentasi obat indikator Puskesmas 
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yang dinilai dari ketersediaan 20 item obat 

utama di setiap Puskesmas dan 2). 

Ketersediaan dalam bulan untuk minimal 150 

item obat untuk instalasi farmasi baik 

Kabupaten/Kota maupun Provinsi (8). 

Pada tahun 2014, terjadi perubahan 

pengembangan eLogistik yang menekankan 

pada penggunaan standar data obat dan 

perbekalan kesehatan. Standar data diperlukan 

sebagai pertimbangan integrasi dan 

interoprabilitas sistem informasi eLogistik di 

tengah-tengah sistem informasi lain yang 

sudah berjalan. Kementrian Kesehatan sudah 

memiliki sistem informasi seperti eKatalog, 

registrasi obat dan perbekalan kesehatan. 

Beberapa instalasi farmasi Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota bahkan sudah memiliki 

sistem informasi manajemen logistik lain. 

Interoperabilitas juga diperlukan di level 

Kabupaten/Kota dimana berbagai sistem 

informasi seperti Sistem Informasi Puskesmas, 

Sistem Pelaporan Aset Daerah telah tersedia 

dan digunakan. Berikut ini adalah gambaran 

arsitektur dari eLogistik: 

 
Gambar 1. Keterkaitan eLogistik dan Bank Data eLogstik dengan sistem informasi lain di 

Kementrian Kesehatan maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Kebutuhan Sistem eLogistik yang 

Berkembang 

Secara ideal metodologi pengembangan 

sistem informasi menggunakan pendekatan 

yang sistematis mulai dari analisa kebutuhan, 

pengembangan, penggunaan dan evaluasi (4). 

Pendekatan sistematis tersebut mengharuskan 

analisa kebutuhan yang komprehensif 

sehingga pengembangan modul-modul dalam 

sistem eLogistik dilakukan secara menyeluruh. 

Sayangnya kebutuhan sistem eLogistik selalu 

berkembang secara dinamis seiring dengan 

proses implementasi di lapangan. Beberapa 

output informasi perlu disesuaikan dengan 

indikator-indikator baru baik yang tertuang 

dalam Nawacita Presiden ke-5, Rencana 

Strategis Kementrian Kesehatan 2015-2019 

dan juga kebutuhan pemerintah daerah untuk 

memantau aset dan aliran aset daerah. 

Munculnya indikator baru tersebut 

mengharuskan adanya penambahan field baru 

dalam database dan pengembangan modul atau 

transaksi data yang diperlukan. Selain 

pengembangan sistem yang 

berkesinambungan, implementasi sistem juga 

dihadapi pada masalah teknis seperti proses 

instalasi, update master data obat dan 

perbekalan kesehatan, trouble shooting dan 

manajemen bugs.  

Integrasi dan interoperabilitas eLogistik 

dengan sistem lain menjadi daya tarik 

penggunaan eLogistik di instalasi farmasi. 

Berbagai sistem informasi berpotensi 

terintegrasi dengan eLogistik seperti Sistem 

informasi manajemen logistik lain, Sistem 

Informasi Puskesmas, Sistem Informasi Aset 

Daerah dan District Health Information 

Systems (DHIS2) di level Kementrian 

Kesehatan (Gambar 1). Beberapa metode 

integrasi dikembangkan pada aplikasi 

eLogistik seperti modul Export-Import file 

CSV dan modul Web Service. Instalasi 

farmasi di semua level dapat menerapkan 
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integrasi dan interoperabilitas dari salah satu 

model yang tersedia antara lain: 

1. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota atau 

Provinsi yang telah memiliki sistem 

informasi manajemen logistik menerapkan 

integrasi ketersediaan obat dan perbekalan 

kesehatan serta obat indikator puskesmas 

ke Bank Data eLogistik Nasional.Bank 

Data eLogistik Nasional akan 

mengintegrasikan seluruh data ke DHIS2. 

2. Kabupaten/Kota yang menerapkan 

eLogistik dan memiliki sistem informasi 

puskesmas (SIMPUS) menerapkan 

integrasi Laporan Penggunaan dan Lembar 

Permintaan Obat (LPLPO). eLogistik yang 

digunakan di level instalasi farmasi secara 

otomatis akan mengirimkan laporan 

ketersediaan dan indikator obat Puskesmas 

ke Bank Data eLogistik Nasional. 

 

Dukungan implementasi sistem eLogistik 

secara nasional 

Secara nasional berbagai strategi 

digunakan untuk mendukung berjalannya 

sistem eLogistik. Alokasi anggaran konsultan 

dan kerjasama dengan pengembang sistem 

eLogistik dilakukan secara berkelanjutan 

setiap tahuan. Salah satu indikator nasional 

yaitu persentasi instalasi farmasi yang 

menggunakan sistem informasi manajemen 

logistik menjadi pemicu penyusunan kebijakan 

dan pengalokasian anggaran. Salah satunya 

melalui dana alokasi khusus (DAK), dimana 

penerapan eLogistik atau integrasi sistem 

manajemen logsitik menjadi salah satu 

aktivitas yang dapat dilakukan menggunakan 

skema DAK.  

Dukungan langsung terhadap pengguna 

sistem informasi dilakukan baik secara formal 

maupun informal (9). Kementrian Kesehatan 

melakukan supervisi dan capacity building 

penggunaan eLogistik secara berkala dan 

terkoordinasi di tingkat provinsi yang 

melibatkan instalasi farmasi Kabupaten/Kota. 

Aspek-aspek teknis eLogistik termasuk yang 

dibahas dalam kegiatan supervisi sekaligus 

memantau progress penggunaan sistem 

eLogistik di setiap instalasi farmasi. Jalur-jalur 

komunikasi secara informal melalui sosial 

media dan konsultasi melalui telpon dapat 

dimanfaatkan instalasi farmasi untuk 

mendapatkan dukungan teknis dari 

Kementrian Kesehatan. Permasalahan teknis 

yang lebih detail dibahas dalam pertemuan 

rutin dengan tim pengembang sistem eLogistik 

untuk menindaklanjuti bugs dan update sistem 

informasi eLogistik. Berikut ini adalah 

gambaran dukungan terhadap implemenetasi 

sistem eLogistik secara nasional dengan 

pembagian peran masing-masing level. 

 

 

Gambar 2. Tatakelola Implementasi Sistem eLogistik Secara Nasional 
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Penggunaan eLogistik di Instalasi Farmasi  

Hasil survey penggunaan eLogistik 

tahun 2016 menunjukkan penggunaan sistem 

eLogistik yang memenuhi semua siklus 

manajemen logistik secara menyeluruh masih 

sangat rendah. Kurang dari 10% pengguna 

eLogistik baik Kabupaten/Kota maupun 

Provinsi telah memenuhi siklus manajemen 

logistik walaupun hampir semua instalasi 

farmasi telah terpapar dengan aplikasi 

eLogistik dan setidaknya telah menginstall 

aplikasi tersebut di masing-masing instalasi 

farmasi (10). Hasil survey tersebut 

mengkategorikan level pengguna menjadi 4 

kategori yaitu pengguna pasif, pemula, 

intermediate dan pengguna aktif. 

Pengkategorian pengguna tersebut digunakan 

untuk monitoring penggunaan eLogistik dan 

pendekatan intervensi Kementrian Kesehatan 

yang paling tepat dilakukan. 

Berbagai referensi menunjukkan bahwa 

persepsi kebermanfaatan sebuah sistem 

informasi bagi penggunanya berhubungan erat 

dengan kesuksesan implementasi sistem 

informasi di organisasi secara keseluruhan 

(11). Sayangnya, manfaat penggunaan 

eLogistik akan diperoleh jika sistem sudah 

digunakan untuk transaksi data pada semua 

siklus manajemen logistik mulai dari modul 

penerimaan, manajemen stok, permintaan obat 

dan distribusi obat. Manfaat tersebut antara 

lain terinformasinya status stok obat baik di 

level instalasi farmasi maupun fasilitas 

kesehatan (Puskesmas) yang dapat 

dihubungkan dengan pembelian dan distribusi. 

Informasi aset obat dan pergerakan aset yang 

dikaitkan dengan kebutuhan pelaporan 

pemerintah daerah. Pelaporan rutin yang dapat 

dilakukan secara otomatis tanpa harus 

melakukan penghitungan secara manual. 

Faktor organisasi, aspek sosial dan 

persepsi manfaat penggunaan sistem 

elektronik (11) menjadi faktor yang 

mempengaruhi penggunaan eLogistik di 

instalasi farmasi. Dukungan pimpinan di level 

instalasi farmasi sangat berpengaruh terhadap 

adopsi eLogistik dalam bentuk pengaturan 

peran, pengalokasian sumber daya 

(infrastruktur), memfasilitasi capacity building 

bagi staf dan pemecahan masalah teknis 

penggunaan eLogistik dalam skala lokal 

(Gambar 2). Sayangnya capacity building 

yang dilakukan di tingkat provinsi hanya 

melibatkan sedikit staf farmasi dan sebagian 

besar tidak dilanjutkan di level 

Kabupaten/Kota. Banyak staf lain belum 

terpapar aplikasi eLogistik yang menyebabkan 

tingkat computer-literacy dan kompetensi 

pengguna menjadi penghambat penggunaan 

eLogistik di instalasi farmasi. Manfaat yang 

belum terlihat bagi staf instalasi farmasi 

menambah keraguan dalam penggunaan 

sistem eLogistik. Output informasi yang 

diperlukan tidak dapat dilihat dan penggunaan 

eLogistik justru dipersepsikan menambah 

beban pencatatan dan pelaporan obat dan 

perbekalan kesehatan yang selama ini sudah 

dijalankan menggunakan metode-metode yang 

lain (aplikasi spreadsheet).  

 

4. KESIMPULAN 

Implementasi sistem informasi yang 

berskala nasional memerlukan berbagai 

pendekatan baik secara teknis dan non-teknis. 

Sistem informasi eLogistik dikembangkan 

menggunakan pendekatan yang adaptif 

terhadap kebutuhan yang berubah, dimana 

proses identifikasi kebutuhan, pengembangan 

dan implementasi sistem eLogistik cendrung 

dilakukan pada saat bersamaan. Strategi 

kolaborasi yang berkelanjutan dengan pihak 

pengembang sangat diperlukan dalam konteks 

tersebut. Dukungan non-teknis berupa alokasi 

sumber daya, supervisi secara reguler, 

capacity building, dukungan informal dan 

kebijakan di tingkat nasional yang 

dikombinasikan dukungan organisasi dan 

kepemimpinan di tingkat lokal dapat 

membantu percepatan proses implementasi 

sistem informasi elektronik. 

Evaluasi terhadap penggunaan eLogistik 

perlu dilakukan secara berkala untuk menilai 

dampak dari berbagai strategi percepatan 

implementasi sistem eLogistik secara nasional. 

Penggunaan standar data untuk integrasi dan 

interoperabilitas sistem informasi eLogistik 

menjadi kunci penting untuk mengoptimalkan 

peran teknologi informasi dan komunikasi 

yang telah digunakan dan berjalan di beberapa 

instalasi farmasi. Adanya standar data obat dan 

perbekalan kesehatan akan mendorong 

penggunaan sistem elektronik lain seperti 

Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Apotik 

untuk mengelola data dan pelaporan-pelaporan 

yang berkaitan dengan obat. 
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