
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi menjadi kebutuhan primer yang wajib ada bagi sebagian 

orang dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari setiap individu, instansi 

pendidikan, instansi pemerintahan, bahkan dalam melakukan perdagangan atau 

bisnis membutuhkan komunikasi yang cepat, tepat, dan efisien (Nurkholis, dkk, 

2016). 

Berkembangnya zaman dan teknologi berkomunikasi bisa dilakukan 

menggunakan media baru seperti e-mail, telephone, atau handphone. Handphone 

sekarang sudah banyak menyediakan aplikasi untuk berkomunikasi secara cepat, 

tepat, mudah, dan efisien. Media sosial, yang merupakan media atau alat untuk 

berkomunikasi yang banyak digunakan saat ini. 

Komunikasi yang baik, jelas, cepat, dan tepat dibutuhkan setiap  

organisasi/instansi untuk menjalankan proses bisnisnya dengan baik. Rumah sakit 

membutuhkan komunikasi yang baik antara pasien dengan dokter, dokter dengan 

perawat, ataupun dokter dengan apoteker, jika komunikasi yang terjadi di rumah 

sakit terganggu yang menjadi taruhannya adalah nyawa pasien. 

Instansi yang perlu sistem komunikasi yang baik untuk bisa berkomunikasi 

dengan rekan kerja adalah instansi dibidang kesehatan contohnya rumah sakit dan 

puskesmas. Menurut Depkes (2004), puskesmas merupakan unit pelaksana teknis 

dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Puskesmas yang ada di Sumatera Barat 

khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 22 puskesmas yang tersebar di 

Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk Puskesmas Dangung-Dangung.  

Puskesmas Dangung-Dangung merupakan puskesmas yang terletak di 

Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. 

Puskesmas Dangung-Dangung salah satu puskesmas di Kabupaten Lima Puluh 

Kota yang mempunyai fasilitas rawat inap untuk pasien. Adanya fasilitas rawat 
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inap membuat ramainya pengunjung baik itu pasien maupun kerabat pasien. 

Menurut observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2017 jam 

10.00 WIB, pasien  yang datang tiap hari 50 sampai 100 orang. Terdapat 68 

tenaga kerja yang ada di puskesmas yaitu dokter umum 1 orang, dokter gigi 2 

orang, apoteker 1 orang, ahli gizi 1 orang, perawat (S1) 2 orang, perawat (D3) 5 

orang, analis kesehatan gizi ada 1 orang, bidan 25 orang, kesehatan lingkungan 1 

orang, kesehatan mata 1 orang, Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) 2 orang, 

Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) 2 orang, asisten apoteker 2 orang, analis 2 

orang, prakarya 1 orang dan petugas kebersihan ada 1 orang.  

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwasanya ada 

beberapa kekeliruan yang terjadi jika pasien ramai, seperti kekeliruan dalam 

membuat resep obat, dan juga ada beberapa resep obat tertentu dokter kurang 

paham peresepannya sehingga apoteker harus berperan aktif untuk bertanya 

kepada dokter secara langsung ke ruangan dokter, dan kegiatan tersebut membuat 

lelah pegawai apotek.  Apotek di puskesmas Dangung-Dangung terdiri dari 3 

orang pegawai yaitu orang 1 orang apoteker yang bekerja sebagai pengawas 

gudang obat, 1 orang pegawai apotek dalam pembuatan laporan, dan 1 orang 

asisten apoteker yang bertugas untuk meracik dan memberikan resep obat kepada 

pasien. Salah seorang dari pegawai apotek mengeluh pada saat memberikan obat 

kepada pasien  tetapi resep yang diterima olehnya tidak jelas baik itu tulisan 

ataupun dosis yang diberikan sehingga apoteker harus bolak balik ke ruangan 

dokter untuk menanyakan kebenaran resep obat. Pegawai mengeluh bukan karena 

resep obat yang salah tetapi ada faktor lain yang membuat pegawai mengeluh 

yaitu jarak antar ruangan itu cukup jauh. 

Setelah di ukur jarak antara poli umum ke apotek 10 meter, poli gigi ke 

apotek sekitar 20 meter, Instalasi Gawat Darurat (IGD) ke apotek 30 meter, 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) ke apotek 25 meter, loket karcis ke poli umum 6 

meter dan ruangan dokter ke apotek 30 meter. Dengan jarak yang sudah diukur itu 

akan membuat kewalahan seorang pegawai saat bertugas jika harus bertanya 

langsung ke ruangan-ruangan yang dibutuhkan. Bukan hanya pegawai apotek 

yang mengeluh dengan hal itu, begitu juga dengan dokter dan pegawai yang 
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lainnya mengeluh akan tidak kondusifnya komunikasi di Puskesmas Dangung-

Dangung sehingga sering terjadi kesalahan dalam berkomunikasi antar pegawai di 

Puskesmas Dangung-Dangung. 

Tidak lancarnya komunikasi di Puskesmas Dangung-Dangung disebabkan 

oleh tidak stabilnya jaringan untuk telepon dan internet, sehingga komunikasi 

menggunakan media telepon ataupun menggunakan sosial media tidak lancar 

dikarenakan terkendala jaringan. Analisa urgent yang terjadi di Puskesmas 

Dangung-Dangung akan dilakukan analisa PIECES (Performance, Information, 

Economy, Control, Efeciency, dan Service), karena pada penelitian sebelumnya di 

dalam jurnal Supriyatna (2015) menjelaskan bahwa PIECES merupakan praktek 

pembelajaran terbaik dan intensif pengembangan yang menyediakan suatu 

pendekatan untuk memahami dan meningkatkan perawatan bagi individu dengan 

kebutuhan yang kompleks dan kognitif secara berkelanjutan melalui 

perkembangan sumber daya manusia. Sehingga dengan analisa PIECES ini 

masalah terhadap komunikasi yang ada di Puskesmas Dangung-Dangung terpapar 

lebih jelas. 

Masalah yang dialami oleh Puskesmas Dangung-Dangung sama halnya 

dengan permasalahan yang ada di dalam jurnal Solvoll (2013) menjelaskan bahwa 

“The Wireless Comunication Infrastucture represent a core for information 

sharing between health care workers in hospitals: Medical staff work situation is 

highly mobile, and important information is constanly shared betweed health care 

workers to provide high quality service for the patients.” 

Dari permasalahan tersebut solusi yang diberikan oleh Solvoll adalah 

membuat CallMeSmart yang menggunakan teknologi Voice over Internet protocol 

(VoIP) dengan Session Initiation Protocol (SIP) berbasis android. Teknologi ini 

juga cocok untuk masalah yang ada di Puskesmas Dangung-Dangung. 

Teknologi VoIP merupakan suatu teknologi yang mengirimkan paket suara 

melalui jaringan Internet Protocol (IP). Untuk membangun suatu jaringan VoIP 

dibutuhkan SIP untuk server dan SIP untuk client (Eko, 2012). 

Penggunaan teknologi SIP ini tentu sangat menguntungkan bagi pihak 

pegawai Puskesmas Dangung-Dangung, karena dengan penggunakan SIP, tidak 
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perlu menggunakan sinyal yang kuat karena memanfaatkan teknologi SIP untuk 

berkomunikasi antar pegawai. Biaya yang dikeluarkan untuk berkomunikasi lebih 

murah dibandingkan dengan media telepon biasa, karena tidak perlu terhubung 

dengan operator telkomsel atau operator lainnya, dan juga keamanan data juga 

terjamin dalam berkomunikasi. Jadi, penggunakan teknologi SIP sangat bagus dan 

bermanfaat jika diterapkan pada Puskesmas Dangung-Dangung. 

Sistem komunikasi SIP yang akan dibangun untuk puskesmas Dangung-

Dangung ini akan berbasis android, karena melihat penjualan gadget pada Q1 

2017, menjelaskan 85% smartphone yang paling banyak dibeli oleh masyarakat 

Indonesia merupakan android (IDC.com, 2017), dan juga berdasarkan observasi 

yang sudah dilakukan 100% atau seluruh pegawai yang ada di Puskesmas 

Dangung-Dangung yang berjumlah 68 orang sudah menggunakan android, jadi 

tidak perlu lagi menggunakan telepon  Public Switche Telephone (PSTN). 

Banyak metode untuk perancangan sebuah sistem seperti metode 

waterfall, System Development Life Cycle (SDLC), prototyping, dan Rapid 

Application Development (RAD). Perancangan sistem komunikasi SIP berbasis 

android ini akan menggunakan metode pengembangan aplikasi perangkat RAD, 

karena metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi android (Android Mobile Development) (Muharom, 

2013). 

Oleh karena itu untuk merancang sistem informasi komunikasi di 

Puskesmas Dangung-Dangung yang berguna untuk kelancaran berkomunikasi  

menjadi lebih baik maka pada tugas akhir ini peneliti memberi judul “SISTEM 

INFORMASI KOMUNIKASI PUSKESMAS MENGGUNAKAN SESSION 

INITIATION PROTOCOL BERBASIS ANDROID” (Studi Kasus: Puskesmas 

Dangung-Dangung). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah yang diteliti yaitu bagaimana merancang dan membangun 
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sistem informasi komunikasi puskesmas berbasis android pada Puskesmas 

Dangung-Dangung. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar analisa tidak menyimpang dari permasalahan maka dibuat 

pembatasan ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup masalah adalah: 

1. Sistem informasi komunikasi puskesmas akan dibuat pada Puskesmas 

Dangung-Dangung. 

2. Rancang bangun sistem informasi komunikasi puskesmas menggunakan 

persinyalan SIP. 

3. Metode perancangan sistem informasi puskesmas menggunakan RAD. 

4. Sistem informasi komunikasi yang akan dibuat berbasis android. 

5. Sistem informasi komunikasi puskesmas yang akan dibuat menggunakan 

aplikasi android studio 3.0.1. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat sistem informasi 

komunikasi puskesmas dengan menggunakan SIP berbasis android pada 

Puskesmas Dangung-Dangung. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mempermudah komunikasi antar pegawai. 

2. Dapat mengurangi pengeluaran pegawai puskesmas tiap bulan untuk biaya 

komunikasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi enam bab. Berikut 

penjelasan tentang masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi dasar teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, antara 

lain pengertian sistem informasi pengertian dari SIP, dan pengertian 

sistem berbasis android. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tahapan-tahapan penelitian, dimulai dari studi pendahuluan, 

tahapan pengumpulan data, identifikasi permasalahan, perancangan 

perangkat lunak, hingga menguji sistem. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi analisa data-data dan rancang bangun sistem informasi 

komunikasi puskesmas berbasis android pada Puskesmas Dangung-

Dangung. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem 

informasi komunikasi puskesmas berbasis android pada Puskesmas 

Dangung-Dangung. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian Tugas Akhir 

dan saran agar penerapan sistem informasi komunikasi puskesmas 

berbasis android pada Puskesmas Dangung-Dangung dapat 

dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


