
SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT ( PUSKESMAS ) PURWANTORO II DI KABUPATEN WONOGIRI 

JAWA TENGAH 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

disusun oleh: 

Renditya Sakti Ksatria Kinasih 

07.12.2355 

 

 

 

JURUSAN SISTEM INFORMASI 
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER 

AMIKOM 
YOGYAKARTA 

2011 
 
 
 
 
 



 
 

 



HEALTHCARE INFORMATION SYSTEM AT COMMUNTY HEALTH CENTRE (PHC) 
PURWANTORO 2 IN CENTRAL JAVA PROVINCE WONOGIRI 

 

SISTEM INFORMASI KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN (PUSKESMAS) 
PURWANTORO 2 DI PROPINSI JAWA TENGAH 

 

 

Renditya Sakti Ksatria Kinasih 
Jurusan Sistem Informasi 

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 
 
 

ABSTRAC 

 

 

Nowadays The development of highly developed technology.is Certainly 
influential in every element of human life,in this case one of them is the words computer 
is very helpful computerized.Its development operations and performance of each 
user,is in the show with increasingly,fierce competitive and high rates of 
productions.One are that has now been computerized is the healthy field of health,Of all 
the advantages and disadvantages of these improvements and maximizing clonoc 
computerized information system with any d and information that’s good.That true be 
good at though,that when in need can all be in the can by the use of other easy.Getting 
productivy work accomplished by the rapid calculation accurately and efficiency,so it 
can be made in a benchamark or a decision propely. 
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1.Pendahuluan 

      Kemajuan teknologi informasi sudah sangat berkembang pesat,bahkan 
perkembangan saat ini sudah mencapai berbagai bidang.Dalam keseharian kita 
teknologi sudah seperti sesuatu yang tidak bisa di pisahkan dalam kegiatan sehari 
hari.Baik itu dalam segi pemanfaatan ,pengembangan atau pembuatan.Semua itu juga 
tak lepas dari kebutuhan dan tuntutan produktifitas yang cenderung semakin tinggi.Dari 
tuntutan tersebut maka di perlukan suatu perangkat yang dapat mengoptimalkan 
sumber daya yang ada di puskesmas purwantoro II. 

1.1 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan di atas maka pokok 
permasalahanya adalah bagaimana merancang sistem informasi pada puskesmas 
purwantoro 2 agar pelayanan kesehatan yang berjalan lambat saat ini menjadi cepat 
tepat dan efisien.  
 

1.2 Batasan Masalah 

       Untuk memfokuskan pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup 
yang lebih spesifik yaitu : perancangan sistem informasi yang dapat menginformasikan 
pelayanan kesehatan pada pasien. Sistem ini berbasis desktop dengan menggunakan 
Visual Basic 6 dan SQL Server 2000. 
 
1.3 Maksud dan Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) Jurusan 

Sistem Informasi pada STMIK AMIKOM Yogyakarta. 
b. Mengembangkan wawasan tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

software pemrograman. 
c. Membuat aplikasi sistem informasi berbasis desktop yang mudah di gunakan serta 

untuk mendukung pelayanan kesehatan khususnya pada puskesmas purwantoro 2. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 Bagi Penulis 

Menerapkan ilmu yang dipelajari selama mengikuti pendidikan. 
 Bagi Puskesmas 

Diharapkan sistem informasi ini bisa meningkatkan pelayanan pada puskesmas 
purwantoro 2. 
 

1.5 Metodologi Penelitian 

      Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan maka dalam penyusunan skripsi ini 
harus mencari data yang faktual, akurat dan lengkap karena tanpa kelengkapan 
data di lapangan maka di dalam penyusunan skripsi ini akan mengalami hambatan. 
 

1.6 Sistematika Penulisan 
      Agar penyajian laporan lebih mudah dimengerti dan terstruktur, maka sistematika 
penyusunan laporan skripsi akan disajikan 5 bab, uraian masing-masing bab adalah 
sebagai berikut : 



 
 
2. Landasan Teori  
 
2.1 Pengenalan  Sistem Informasi 

Sistem adalah sekumpulan elemen, komponen, atau subsistem yang saling 
berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi setiap sistem memiliki subsistem-
subsistem dan subsistem terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen.  

 
2.2 Karakteristik Sistem 

 Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai 
komponen sistem, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, 
keluaran, pengolahan, dan sasaran atau tujuan. 
1. Komponen Sistem (components system) 
2. Batas Sistem (boundary system) 
3. Lingkungan Luar Sistem (environments system) 
4. Penghubung Sistem (interface system) 
5. Masukan Sistem (input system) 
6. Keluaran Sistem (output system) 
7. Pengolah Sistem (process system) 
8. Sasaran Sistem (objectives system) 

 
2.3 Konsep Dasar Informasi 

 
2.3.1. Pengertian Informasi 
Informasi merupakan hal yang sangat penting menurut Jogiyanto adalah: Informasi 
adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 
yang menerimanya.1 (Jogiyanto. 2005). 
 
2.3.2 Nilai Informasi 

Nilai dari Informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya. 
 

2.4 Konsep Dasar Sistem Informasi 
Mefadden, dkk ( 1999 ) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah 

diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang 
menggunakan data tersebut.  

 
2.4.1 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

 
2.4.2  Komponen Sistem Informasi 

                                                             
1 Jogiyanto HM, Analisi dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis 

(edisi ketiga, jogjakarta, Andi offset, 2005), hal 8. 



      Pada dasarnya komponen sistem informasi merupakan gambaran dari sistem 
informasi yang sedang berjalan. Menurut John Burch dan Gary Grundnitski 
mengemukakan bahwa “Sistem Informasi terdiri dari komponen yang disebutkan 
dengan istilah blok bangunan.  
 
2.5 Pengembangan Sistem Informasi 

Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk 
menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang 
telah ada.                 

                                                                               
2.6 Sistem Informasi menurut Level Organisasi 
1. Sistem informasi departemen  
2. Sistem informasi perusahaan (enterprise information system) 
3. Sistem informasi antarorganisasi 
2.7 Analisis Sistem 

Analisis sistem ( systems analysis ) dapat didefinisikan sebagai penguraian dari 
suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya.  
Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, akan diuraikan dan diamati 
menggunakan analisis PIECES (Performance, Information, Economy, Control, 
Efficiency, Services). 
 
a. Performance ( Kinerja ) 

Kinerja dapat diukur dari troughput dan response time. Troughput adalah jumlah 
dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu.  

 
b. Information ( Informasi ) 
Peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. 
 
c. Economy ( Ekonomis ) 

Peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau 
penurunan-penurunan biaya yang terjadi. 

 
d. Control ( Pengendalian ) 

Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki 
kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi. 

 
e. Efficiency ( Efisisensi ) 

Peningkatan terhadap efisiensi operasi. 
 

f. Service ( Pelayanan ) 
Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. 
 
 
2.8 Konsep Dasar Perancangan Proses 

2.8.1 Data Flow Diagram 



Data Flow Diagram (DFD) sering digunakan untuk menggambarkan suatu 
sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan dengan secara 
logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir 
(misalnya lewat telepon, surat dan sebagainya) atau lingkungan fisik dimana 
data tersebut akan disimpan. 

2.8.2 Simbol yang digunakan DFD 

1. External Entitity atau Boundary (batasan sistem) 
2. Data Flow (arus data) 
3. Process (proses) 
4. Data store (simpanan data) 
 

2.9 Perangkat Lunak Yang Digunakan 

Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan software Microsoft Visual 
Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 2000. 

 
2.10 Microsoft Visual Basic 6.0 

Visual Basic adalah bahasa pemrograman BASIC yang tampilannya visual atau 
grafis. Oleh Karena itu Visual Basic dikategorikan Object Oriented Programming (OOP) 
yaitu pemrograman yang berorientasi pada objek. 

 
2.10.1 Lingkungan Kerja Visual Basic 6.0 

Visual Basic juga merupakan sebuah program aplikasi windows, oleh sebab itu, 
anda juga harus menjalankan dari dalam windows.  

 
 
 
                                                                                                                                              

2.11 Microsoft SQL Server 2000 

Microsoft SQL Server diperkenalkan pada tahun 1990 untuk platform Microsoft 
OS/2 dalam kerjasamanya dengan Sybase. Produk ini berasal dari Sybase SQL Server 
4.x untuk platform UNIX.  

 
2.11.1 Empat Bagian SQL Server 
1. DDL (Data Definition Language),  
3 DML (Data Manipulation Language. 
3 DCL (Data Control Language). 
4 DTL (Data Transaction Language). 

 
2.11.2 Fitur SQL Server 
1. SQL Server Service Manager 
2. SQL Server Profiler 
3. SQL  Query Analyzer  
 
3.Analisis Sistem 

Menurut Pressman system yakni kegiatan menemukan atau mengidentifikasikan 
masalah, mengevaluasi, membuat model serta membuat spesifikasi sistem. 



 
 

3.1 Identifikasi Masalah 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan 

dalam sistem yang akan diusulkan,sebagai berikut : 
1. Sistem pelayanan yang masih secara manual 
2. Adanya duplikasi data yang tidak di inginkan. 
3. Daftar antrean pasien yang terkesan lambannya pelayanan pada pasien. 
 
3.2   Analisis Kelemahan Sistem 

Jarang sekali ditemukan sistem yang sempurna dan pasti ada saja kekurangan 
atau kelemahannya. Sistem yang baik adalah sistem yang mampu mengikuti 
perkembangan teknologi dan fleksibel.Pada sistem informasi  PUSKEMAS 
PURWANTORO II kekurangan yang ada dapat dianalisis menggunakan analisis 
PIECES yaitu : 
a. Analisis Kinerja (Performance) 
b. Analisis Informasi ( Information ). 
c. Analisis Ekonomi (Economic). 
d. Analisis Kontrol (control). 
e. Analisis Efisiensi (Efficiency). 
f. Analisis Pelayanan (service) 

 
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

 
3.3.1    Kebutuhan Fungsional 

Dalam perancangan sistem informasi,khususnya sistem informasi pada 
puskesmas purwantoro 2 akan di buat agar hasil output yang di keluarkan oleh sistem 
dapat berguna secara maksimal untuk kelancaran operasional dan untuk pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan. 

 
3.3.2 Kebutuhan non-Fungsional 

Operasional :  

a. Digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows XP®, Microsoft 
Windows® NT, Microsoft Windows®2000, Vista dan Windows 7. 

b. Pentium III-class or higher processor. 
c. 64 MB of RAM or Higher. 

            Keamanan : 

a. Dalam pengoperasian software hanya dapat di lakukan oleh petugas 
medis . 

b. Adanya no induk pasien yang memungkinkan minimnya terjadi duplikasi 
data. 

c. Ada super admin yang mempunyai kewenangan jika terjadi kesalahan 
yang disebabkan oleh seorang admin.  

Kinerja  : 



a. Dapat di akumulasikan untuk setiap pasien dari proses awal hingga 
akhir dapat terlayani dengan baik hanya dengan waktu kurang lebih 10 
menit. 

b. Garansi maintenance  aplikasi 1 tahun 

3.4  Kebutuhan Perangkat Keras 

Konfigurasi perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Payback ( Payback Period )   
   Proces Pada Tahun ke 0                                   Rp. 5.000.000 

   Proces Pada Tahun ke 1                                   Rp. 4.000.000  -                                                                                                 

   Sisa Biaya Pada Tahun Ke 1                            Rp. 1.000.000 

   Proces Pada Tahun Ke 2                                  Rp. 6.000.000  -                                                                                                

   Sisa Biaya Pada Tahun Ke 2                            Rp.5.000.000 

   Sisa =  2.000.000      x     1 Thn                         =  1,2 Thn 

             20.000.000 

PP = 1,2 Tahun  = 1 tahun lebih 2 bulan 
 

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan 
sistem ini akan mencapai titik impas pada waktu 1,2 tahun. 

 
3.6 Analisis Kebutuhan Pengguna Sistem 

Pada bagian ini akan di jelaskan secara lengkap siapa saja pengguna sistem 
yang berhubungan dengan sistem informasi pada puskesmas purwantoro 2, berikut ini 
adalah level-level yang  terdapat di dalam sistem tersebut : 
1.  Petugas Pendaftaran/Pendataan Diri Pasien 
2. Petugas Pemeriksaan Kesehatan Pasien 
3. Petugas Pengambilan Obat Pasien 

 
3.7 Perancangan Sistem 

Setelah pelaksanaan analisis sistem maka tahap selanjutnya adalah rancangan 
sistem (system design) yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 

 

3.8  Data Model 

Berikut akan dibuat model data logis ERD (The Entity Relationship Diagram) 
yang menunjukkan pengaturan data tanpa mengindikasikan bagaimana data tersebut 
disimpan, dibuat, dimanipulasi. 
3.9 Relasi Antar Tabel 



 

Gambar . Relasi Antar Tabel 

 

3.10  Rancangan Struktur Tabel 
Tabel berfungsi sebagai suatu database yang berguna untuk melakukan 

penyimpanan data. 
 

3.11   DFD (Data Flow Diagram) 
 Data Flow Diagram (DFD) atau Diagram Alir Data dipergunakan untuk 
mendokumentasikan proses aliran data sistem.         
        
3.12 Perancangan User Interface 

 

4.Implementasi 

Pada aplikasi sistem informasi puskesmas ini diimplementasikan dengan 
menggunakan pemrograman Visual Basic 6.0, sedangkan untuk penyimpanan 
databasenya menggunakan Microsoft SQL Server 2000.  

 
4.1 Implementasi Program 
4.1.1 Pelatihan Personil 

Pelatihan personil disini, terdiri dari beberapa tahap diantaranya : 
1. Pemberian prosedur tertulis/manual program, yang didalamnya menjelaskan 

tentang langkah-langkah dalam mengoperasikan aplikasi yang telah dibuat, 
sehingga personil yang dilatih akan lebih mudah dalam menjalankan 
program.  

2. Pelatihan secara langsung kepada personil, yakni dengan memberikan 
bimbingan atau arahan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana 
mengoperasikan sistem pada situasi kerja yang sebenarnya, apa yang 
nantinya akan dihasilkan oleh sistem itu sendiri (cara kerjanya seperti apa). 
 



4.1.2 Instalasi Program 
Instalasi program dilakukan dengan mencari letak master aplikasi program 

tersebut berada. Jika software berada di CD maka yang pertama kali dilakukan yakni 
dengan. .memasukkan CD program misal G:\ kemudian pilih drive CD ROM pada 
komputer tersebut. Selanjutnya klik pada file setup program untuk memulai instal. 

 
4.1.3 Pengujian Program 

Pengujian program merupakan proses untuk mengecek apakah suatu perangkat 
lunak yang dihasilkan bebas dari kesalahan-kesalahan yang dapat mungkin terjadi. 

Ada beberapa strategi pengujian yang dapat dilakukan yakni antara lain : 
1. White Box Testing, dalam hal ini sistem diuji untuk mengeluarkan hasil yang 

sesuai dengan analisis, diklasifikasikan dalam 3 bentuk kesalahan, yaitu: 
a. Syntax error merupakan jenis kesalahan yang terjadi apabila salah dalam 

mengetikkan sintaks pemrograman atau tidak sesuai dengan kaidah perintah 
yang digunakan. Dalam program sistem informasi puskesmas ini pada 
pengujian sudah tidak ditemukan kesalahan sintaks hal ini dibuktikan dengan 
berhasilnya sistem ini dicompiler dan telah diujicobakan pada semua form 
dengan berbagai tombol tidak terdapat error sama sekali. 

b. Runtime Error merupakan jenis kesalahan yang ditemukan saat program 
dijalankan. Kesalahan ini karena biasanya program tidak menemukan object 
yang sedang dijalankan, mungkin tidak dijumpai dalam menulis program. 

5. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah lakukan di Puskesmas Purwantoro 2 
pada sistem pelayanan pada pasien, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem Lama 

a. Sistem pelayanan pasien masih mempunyai masalah yaitu pada pencatatan data, 
pencarian data, pengolahan data dan pembuatan laporan-laporan.Di Puskesmas 
Purwantoro 2 masih menggunakan sistem yang sangat lama yaitu dengan sistem 
pembukuan manual,sehingga para petugas harus menuliskan data diri pasien di 
lembaran buku hingga kadang muncul masalah seperti penggandaan data,kesalahan 
pelayanan,sampai pada kesalahan pembuatan laporan.Terlebih lagi di dalam 
Puskesmas Purwantoro 2 ini terdapat 3 bagian yang pertama bagian pendaftaran 
pasien,kemudian pemeriksaan pasien hingga yang terakhir pada pengambilan 
obat.dan didalam 3 bagian tersebut belum ada satu sistem yang baru yang dapat 
menghubungkan antara 3 bagian tersebut hingga dapat lebih memaksimalkan kinerja 
petugas dalam melayani pasien. 

2. Sistem Baru 
Sistem Informasi pelayanan pasien pada Puskesmas Purwantoro 2 ini memiliki 

tujuan : 
      a. Membantu proses pendaftaran pasien hingga data pasien dapar terkomputerisasi 
    b.Membantu petugas untuk mengoptimalkan kinerja baik dalam sisi waktu biaya dan 
kepuasan    pelayanan terhadap pasien. 
      c. Menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat dalam mengelola data input 
pasien,dokter dan obat. 

Sistem baru yang dibuat terdapat beberapa kelebihan serta kekurangan antara 
lain adalah sebagai berikut : 



3. Kelebihan Sistem Yang Baru 
a. Dapat menghemat waktu dalam pencarian data 
b. Dapat menghemat waktu dalam pembuatan laporan-laporan. 
c. Meminimalisir kesalahan dalam proses pemasukan data dan pengolahan data. 
d. Rancangan tampilan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti. 
e. Bentuk output dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan, mudah 

diterima, mudah dibaca dan dapat dilihat isinya dengan cepat. 
f. Adanya basis data sebagai tempat penyimpanan data. 

 
5.2 SARAN 
 

Demi kelancaran operasional secara umum di dalam Puskesmas Purwantoro 2, 
maka perlu untuk diterapkannya suatu aplikasi komputer secara terarah, terpadu dan 
menyeluruh. Penulis berusaha untuk mengajukan beberapa pemikiran berupa saran 
sebagai pertimbangan, antara lain : 
1. Dengan sistem informasi yang baru, pemakai disarankan untuk memperhatikan 

kekurangan dan kelemahan sistem agar dapat segera dicari pemecahan 
masalahnya dan segera dapat diperbaiki.  

2. Agar kegiatan yang dilakukan hasilnya maksimum perlu ditingkatkan ketelitian 
personil untuk menghindari kesalahan dan perlu adanya tenaga ahli yang 
menguasai bidang komputer untuk mengolah  data Sirkulasi melalui sistem 
komputer yang telah dikembangkan. 

3. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi maka sistem informasi yang 
digunakan oleh Pueskesmas Purwantoro 2 harus selalu menganalisis apakah 
sistem ini masih layak digunakan atau tidak, sehingga dapat diketahui perlu 
tidaknya pengembangan sistem untuk masa datang demi kelangsungan 
pelaksanaan sistem informasi yang lebih baik dan menguntungkan. 

4. Sistem yang penulis rancang hanya dapat digunakan untuk pengolahan data 
pasien,dokter,obat,proses pendaftaran dan pengambilan serta mengahasilkan 
laporan, sistem ini diharapkan nantinya dapat dikembangkan lagi sehingga 
menghasilkan informasi yang lengkap. 
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