
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi semakin maju dan modern.

Hal ini terjadi karena dipicu oleh semakin berkembangnya ilmu internet. Hampir

disegala bidang membutuhkan internet sebagai sumber informasi. Internet saat ini

sudah menjadi suatu kebetuhan yang sangat penting bagi seluruh lapisan

masyarakat. Dengan demikian pemakaian internet dibidang sistem informasi

memberikan manfaat yang sangat besar seperti penyajian informasi yang

dibutuhkan dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan akurat.

Program pemerintah di sektor kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

akses dan mutu layanan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin dan tidak

mampu, agar memperoleh taraf  kesehatan yang lebih baik. Salah satu program

dalam upaya pemeliharaan kesehatan adalah dengan cara memberikan kemudahan

bagi masyarakat miskin melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

miskin yang saat ini dikenal dengan program Jaminan Kesehatan Daerah

(Jamkesda).

Jamkesda adalah program pemerintah daerah dalam upaya pemeliharaan

kesehatan penduduk miskin. Masyarakat miskin dan hampir miskin yang tidak

termasuk dalam program Jamkesmas adalah menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang terangkum dalam

program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Dasar hukum jamkesda adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undag-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak

fundamental setiap warga. Karena itu setiap individu, keluarga dan

masyrakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan

negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat

bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
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2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Riau.

3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Pekanbaru Tahun

2011.

Untuk menjalankan program pelayanan Jamkesda ini, Dinas Kesehatan Kota

Pekanbaru (Dinkes) bekerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit kota

pekanbaru yang telah ditunjuk oleh tim pengelolah Jamkesda. Karena Pada

prinsipnya, program ini memberikan layanan gratis bagi penduduk miskin dan

tidak mampu di puskesmas, dan layanan kesehatan rujukan dan rawat inap kelas

tiga gratis di rumah sakit pemerintah dan yang ditunjuk.

Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat

Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Rumah Sakit. Pelaksanaan

pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan PPK lanjutan

dilakukan dengan dana yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan

semua Pelaksanaan pelayanan kesehatan diberikan menyeluruh dan atas indikasi

medis.

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai penanggung jawab program

Jamkesda. maka dilakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan program

jamkesda secara rutin setiap bulannya. Puskesmas dan rumah sakit yang menjadi

PPK program jamkesda wajib mengirimkan laporan penyelenggaraan jamkesda

setiap tanggal 10 per bulan ke Tim Pengelola Jamkesda Kota Pekanbaru.

Adapun proses puskesmas dan rumah sakit mengirim laporan yaitu, dengan

terlebih dahulu menyiapkan data laporan penyelenggaraan jamkesda yang sudah

di proses dengan benar sesuai dengan form yang telah ditentukan. kemudian di

serahkan secara manual oleh pegawai puskesmas dan pegawai rumah sakit ke

Dinkes Kota Pekanbaru. Setelah menerima laporan data penyelenggaraan

Jamkesda tersebut, Dinkes pada bagian Promosi Kesehatan (Promkes) akan ada

proses data penyelenggaraan Jamkesda tersebut kembali sampai jadi laporan

kemudian menyimpan di dalam arsip.
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Mengetahui kondisi seperti diatas, penulis melihat akan timbul kendala

dalam penyampaian laporan dari puskesmas dan rumah sakit yang ditunjuk

menangani program Jamkesda ini. Kendala yang sering dikeluhkan adalah jarak

pengiriman berkas ke kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terasa begitu jauh.

Kemudian, keterlamabatan laporan penyelenggaraan jamkesda disebabkan

sibuknya pegawai puskesmas dan rumah sakit.

Sementara itu, hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Kesehatan Kota

Pekanbaru di bagian Promkes mengatakan, apabila laporan data layanan Jamkesda

terlambat diterima oleh Dinkes bagian Promkes disebabkan karena sibuknya

pegawai puskesmas atau rumah sakit, sehingga terkadang tidak punya waktu

untuk mengantar data laporan penyelenggaraan Jamkesda ke Dinas Kesehatan

Kota Pekanbaru.

Untuk menanggulangi kejadian seperti di atas Dinkes sudah berencana

untuk membangun suatu sistem informasi yang dapat membantu dan

mempermudah dalam mengelolah laporan data penyelenggaraan Jamkesda ini.

Rencana ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinkes Kota Pekanbaru pada

poin 16 yaitu, perencanaan penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi

kesehatan  daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi Jaminan Kesehatan

Daerah Berbasis Online Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahannya yaitu, bagaimana merancang Sistem Informasi Jaminan

Kesehatan Daerah Berbasis Online pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tugas akhir ini yaitu:

1. Sistem informasi yang akan dirancang menggunakan XAMPP versi 1.7.3,

PHP 5.3.1 dan Apache 2.2.14, MySQL Control Center versi 0.9.4 beta.
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metode yang dipakai adalah analisa PIECES serta Structured System

Analisa and Design (SSAD).

2. Sistem informasi yang akan dirancang tidak melakukan perhitungan

biaya dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesda.

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada bagian Promosi Kesehatan di Dinas

Kesehatan Kota Pekanbaru, dan hanya membahas data pelaporan layanan

penyelenggaraan jamkesda.

1.4 Tujuan

1. Untuk Merekomendasikan suatu rancangan sistem yang baru dalam

pengelolaan data laporan penyelenggaraan jamkesda di Dinas Kesehatan

Kota Pekanbaru.

2. Untuk mempermudah pelaporan rutin puskesmas dan rumah sakit dalam

pengumpulan data jamkesda ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

1.5 Manfaat

1. Bagi Dinas Kesehatan

a. Memberikan kemudahan bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam

mengelola data laporan penyelenggaraan jamkesda.

b. Meningkatkan Pelayanan dari segi waktu yang tidak terbatas.

c. Tersedianya database kepesertaan program jamkesda.

2. Bagi penulis

Penelitian ini akan mendukung peneliti dalam mempelajari, menganalisis

dan mengembangkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh untuk diterapkan di

dunia nyata serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam

menganalisis dan membangun sistem informasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dipergunakan dalam penulisan Tugas

Akhir ini agar lebih terarah sesuai dengan fokus tujuan yang  dikehendaki adalah

sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang deskripsi umum isi tugas akhir yang meliputi, latar

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

penyusunan tugas akhir dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan

tugas akhir ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode, pengumpulan data dan objek,

tempat, dan waktu penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai perancangan sistem

yang akan dibangun.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran

yang berikan berdasarkan hasil penelitian.


