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PENGEMBANGAN DATABASE SARANA PELAYANAN KESEHATAN 
DAN TENAGA KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN  

KABUPATEN BUTON  
Rasdiyanti1, Hari Kusnanto2, Anis Fuad3   

 
 

INTISARI 
 

Latar belakang. Pengembangan sistem informasi ditujukan untuk 
mendukung ketersediaan data dan informasi bagi manajemen, pelaksana 
pelayanan serta pengembangan jaringan informasi yang bersifat 
komprehensif. Pemerataan tenaga kesehatan ditunjang dengan tersedianya 
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merupakan faktor utama 
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.  
Kurangnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan masih 
merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan 
di Kabupaten Buton terutama daerah terpencil.   
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan 
database sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang berbasis 
komputer untuk mengurangi duplikasi dan fragmentasi data sarana 
pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten 
Buton.  
Metode. Rancangan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif 
dengan pendekatan action research. Kolaborasi peneliti dan subyek 
penelitian diperlukan untuk mengembangkan database sarana pelayanan 
kesehatan dan tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan dan keinginan  
pengguna. Data dan Informasi diperoleh dengan melakukan telaah dokumen, 
wawancara mendalam dan pengamatan.    
Hasil. Pengembangan database ini menghasilkan 93 tabel/entitas yang terdiri 
dari 26 tabel data, 37 subset tabel, 1 join tabel dan 29 tabel validasi. 
Implementasi struktur database secara sederhana dilaksanakan 
menggunakan database MySQL untuk mengetahui kelengkapan dan akurasi 
data, kecepatan mendapat informasi serta kemudahan input dan akses data.    
Kesimpulan. Harapan pengguna implementasi database MySQL akan dapat 
membantu pengkajian untuk perumusan kebijakan dan pengambilan 
keputusan, menunjang pelaksanaan tugas, mendukung kegiatan 
perencanaan program serta tersedianya bankdata sarana pelayanan 
kesehatan dan tenaga kesehatan.  
 
Kata Kunci : database, pengguna, MySQL, kesehatan, pelayanan 
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ABSTRACT 

 
Background. The development of information system is aimed to support the 
availability of data and information for health management, administrator and 
health services, and the development of comprehensive information 
networking. The distribution of health services is supported by accessibility its 
structure and infrastructure which become the main factor in improving the 
access of the society to the health services. The insufficient of health care 
and the lack of health staff office are the barrier in the accomplishment of the 
health care development in Buton, especially in the remote area.   
Objective. The research is aimed to identify and to develop computerized 
health care and health staff office’s databases in order to avoid redundancy 
and fragmentation data at Buton district’s health office.  
Methods. The research used qualitative research with action research 
approach. The collaboration between researcher and respondent is needed to 
develop health care and health staff office databases according to the user 
necessity and aspiration. Data and information is gained by observation, 
document interpretation, and in-deep interview.  
Results. The development of this databases have resulted 93 table/entity 
which consist of 26 data table, 37 subset table, 1 join table and 29 validation 
table. The implementation of databases structure simply utilizes MySQL 
databases to know the completeness and accuracy of data, and the rapidity 
of information, and also uncomplicated input and data access.              
Conclusion. The user is hoped that the implementation of MySQL databases 
will support the examination, formulation, and policy decision, help to improve 
the health officer services, support the program planning and support the 
availability of data collection of health care and health staff officer.  

 
Key words: databases, user, MySQL, health, services 
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PENGANTAR 
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui 

peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan(1). Untuk itu, 

salah satu kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan 

jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas. Penyediaan sarana pelayanan 

kesehatan dasar tersebut perlu ditunjang dengan pemenuhan kebutuhan 

tenaga kesehatan, peralatan dan perbekalan kesehatan yang dapat 

menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Buton tahun               

2007-2011, dijabarkan faktor internal yang merupakan titik lemah 

pembangunan kesehatan di Kabupaten Buton dalam mencapai derajat 

kesehatan yang optimal, yaitu jumlah dan distribusi tenaga kesehatan belum 

merata, penempatan tenaga kesehatan tidak berbasis kompetensi, dana 

pembiayaan program kesehatan kurang memadai, fasilitas serta peralatan 

medis dan non medis kurang memadai, pengelola sistem informasi 

manajemen kesehatan masih lemah, koordinasi lintas program dan lintas 

sektor belum optimal.(2)  

Dengan permasalahan jumlah, distribusi serta kondisi geografis yang 

tidak mendukung maka pengelolaan sumber daya kesehatan mutlak 

diperlukan untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan serta 

profesionalisme tenaga kesehatan yang didukung oleh manajemen 

pelayanan kesehatan yang optimal. Pengelolaan sumber daya ini 

membutuhkan data dan informasi sumber daya kesehatan yang up to date, 

akurat dan relevan dalam menunjang keputusan tentang kebijakan, strategi, 

program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan. 

Pengembangan sistem informasi kesehatan ditujukan untuk mendukung 

ketersediaan data dan informasi bagi manajemen, pelaksana pelayanan serta 

pengembangan jaringan informasi yang bersifat komprehensif. Meskipun 

kebutuhan data dan informasi yang akurat makin meningkat, namun ternyata 

sistem informasi yang ada saat ini masih belum dapat menghasilkan data 

yang akurat, lengkap dan tepat waktu. Berbagai masalah masih dihadapi 

dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, antara lain belum 



 

adanya persepsi yang sama diantara penyelenggara kesehatan terutama 

penyelenggara sistem informasi kesehatan tentang sistem informasi 

kesehatan. Redundant data, duplikasi kegiatan, tidak efisiennya penggunaan 

sumber daya masih terjadi. Hal ini karena adanya overlapping kegiatan dalam 

pengumpulan dan pengolahan data di setiap unit kerja baik ditingkat pusat 

maupun di daerah. Kegiatan pengelolaan data belum terintegrasi dan 

terkoordinasi dengan baik. 
 
Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan data sarana pelayanan 

kesehatan dan tenaga kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buton selama ini yaitu sistem yang ada belum dapat menyediakan data yang 

lengkap, akurat, konsisten dan up to date sesuai dengan perkembangan 

kondisi dan keadaan nyata di lapangan. Keadaan ini dimungkinkan dengan 

tersebarnya data sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan                   

di berbagai seksi/subbagian sesuai tugas pokok masing-masing sehingga 

output dari berbagai laporan yang dikelola merupakan kebutuhan                  

masing-masing tanpa mempertimbangkan bahwa data dan informasi tersebut 

dibutuhkan pula oleh seksi/subbagian lainnya dilingkup dinas kesehatan 

kabupaten.  

Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data serta 

kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat 

penting bagi suatu organisasi. Untuk mendapatkan himpunan data yang 

besar dan kompleks, user harus memiliki alat bantu (tools) yang akan 

menyederhanakan tugas manajemen data dan mengestrak informasi yang 

berguna secara tepat waktu (3). 

Untuk itu pengelolaan data sarana pelayanan kesehatan dan tenaga 

kesehatan diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi yang diperlukan 

untuk membantu pimpinan dan perencana di lingkup dinas kesehatan 

kabupaten dalam mengindentifikasi dan mengungkapkan sumber daya yang 

dimiliki guna perumusan kebijakan serta penyusunan perencanaan, evaluasi 

dan monitoring program kesehatan. 

 

 



 

Salah satu komponen penting sistem informasi adalah database yang 

merupakan tempat untuk menyimpan berbagai macam data yang nantinya 

akan diproses untuk dijadikan informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak, 

baik intern maupun ekstern. Agar sistem informasi dapat menghasilkan 

informasi yang baik, databasenya harus dirancang dengan seksama. 

Pengembangan database sarana pelayanan kesehatan dan tenaga 

kesehatan merupakan salah satu langkah untuk mendukung para pengambil 

keputusan lingkup dinas kesehatan kabupaten. Pengembangan database ini 

juga untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi kesehatan nasional. Inti 

dari pengembangan sistem informasi kesehatan nasional adalah 

pengembangan bankdata sebagai tempat/wadah dimana berbagai data 

dihimpun, diatur dalam database kesehatan yang berstruktur sesuai                  

kaidah-kaidah informatika untuk digunakan setiap saat dalam upaya 

menghasilkan informasi. Bentuk fisik bankdata tersebut adalah jaringan 

komputer dengan kelengkapannya yang berisi database atau informasi yang 

dapat diakses oleh pengguna(4). 

 
BAHAN DAN CARA PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan action research untuk mengembangkan database sarana 

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Rancangan ini dipilih karena 

situasional, berskala kecil, terlokalisasi, secara langsung relevan dengan 

situasi nyata dalam dunia kerja dan peneliti ikut terlibat langsung dalam 

penelitian serta modifikasi secara kontinyu dilakukan berdasarkan evaluasi 

dalam situasi yang ada(5).  

Subyek penelitian adalah orang-orang yang tugas pokoknya 

berhubungan dengan kegiatan perencanaan, operasional, pengawasan dan 

pengambilan kebijakan tentang sarana pelayanan kesehatan dan tenaga 

kesehatan. Responden penelitian diambil secara purposive sampling 

sebanyak 15 orang yaitu: 1)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, 

2)Direktur RSUD Pasarwajo, 3)Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buton, 4)Kepala Seksi Data, Perencanaan dan Evaluasi Pogram, 

5)Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Perlengkapan, 6)Kepala Sub 



 

Bagian Kepegawaian dan Diklat, 7)Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat, 8)Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan 

dan 9)Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, 10)Staf pengelola 

data sarana pelayanana kesehatan, 11)Staf pengelola data tenaga 

kesehatan, 12)Kepala Puskesmas Wilayah Kecamatan Pasarwajo, 13)Kepala 

Puskesmas Wilayah Kecamatan Gu, 14)Kepala Puskesmas Wilayah 

Kecamatan Mawasangka Tengah, dan 15)Kepala Puskesmas Wilayah 

Kecamatan Batuatas. 

Cara dan alat pengumpulan data adalah observasi terhadap laporan rutin 

yang digunakan, wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara, 

merancang sistem informasi menggunakan alat Data Flow Diagram (DFD) 

dan Entity Relationship Diagram (ERD) serta evaluasi database dengan 

kuesioner. Alur penelitian ini dengan menggunakan metode prototyping 

dengan tahapan action research, yaitu diagnosing (identifikasi kebutuhan), 

action planning (desain database), action taking (implementasi database), 

evaluating (evaluasi database) dan specifing learning (pemanfaatan 

database)(6). 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Identifikasi Kebutuhan 

Identifikasi kebutuhan dimulai dengan melakukan analisa pengolahan 

data yang meliputi penerimaan data, penyimpanan, penyebaran data                   

ke berbagai pihak yang berkepentingan dan penyajian data dalam berbagai 

bentuk laporan. 

Kegiatan pengolahan data berlangsung dengan melibatkan sejumlah staf 

dan manajer yang terlibat secara langsung atau tidak, mulai dari penyediaan 

data sampai penyediaan laporan hingga pemanfaatan laporan tersebut untuk 

mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok masing-masing. Selain 

itu pengolahan data juga di dukung dengan ketersediaan peralatan yang 

digunakan dalam pengolahan data.  

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi 

Perangkat Daerah telah memberikan peluang yang lebih besar bagi Dinas 



 

Kesehatan Kabupaten Buton untuk terus melaksanakan penataan sistem 

informasi kesehatan yang lebih terfokus dalam penyediaan data dan 

informasi untuk menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan 

kesehatan dengan terbentuknya seksi data dan informasi kesehatan 

berdasarkan Perda nomor 6 Tahun 2007.  

Sistem manajemen database memerlukan perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer serta pemakai yang mampu mengambil dan 

memanipulasi data yang disimpan dalam database(7).  

Pengembangan database didukung dengan tersedianya teknologi 

(hardware) di 25 puskesmas, seksi/subbagian lingkup dinas kesehatan serta 

seksi data dan informasi kesehatan sebagai koordinator SIK termasuk 

database yang akan dikembangkan. 

 Dari segi sumber daya, pengembangan database ini didukung oleh 

tenaga pengelola data masing-masing seksi/subbagian sebagai tenaga yang 

melaksanakan verifikasi awal terhadap berbagai data sarana pelayanan 

kesehatan dan tenaga kesehatan yang diolahnya. Pengumpulan, 

pemutakhiran dan validasi data di lapangan dilaksanakan oleh 25 petugas 

SIK puskesmas.  Keberadaan tenaga pengelola SIK mendapat respon postitif 

dari pimpinan dinas kesehatan kabupaten dan pimpinan daerah dengan 

disetujuinya pemberian insentif setiap bulan bagi tenaga pengelola SIK 

puskesmas yang bersumber dari dana operasional puskesmas sejak tahun 

2004. Tetapi dari segi keterampilan tenaga pendukung database ini belum 

memadai, perlu pelatihan khusus terhadap tenaga pengelola database dan 

tenaga yang akan mengakses database.  

Pengembangan database ini mendapat dukungan dari pengguna, 

sebagaimana harapan yang diungkapkan berikut ini: 
“...bisa membantu pengkajian untuk perumusan kebijakan maupun keputusan-
keputusan. Harapan–harapan pimpinan di daerah juga bisa terbantu, ya.... 
dengan adanya database itu bisa mempermudah pelaksanaan tugas khususnya 
untuk informasi bidang kesehatan.(informan 15)  
“Saya kira sangat merespon sekali kita, apalagi kalau sudah ada softwarenya 
untuk database, database terutama untuk sarana dan tenaga saya kira itu sangat 
bagus, itu akan sangat membantu tugas-tugas khususnya diseksi ini dan di dinas 
kesehatan pada umumnya, termasuk juga secara umum di Kabupaten Buton”. 
(informan 6) 
 



 

B. Desain Database 
Pengembangan sistem (system development) dapat berarti menyusun 

suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara 

keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada(8). Pengembangan 

database sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buton adalah menyusun sistem yang baru berupa 

database dengan MySQL yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh 

seksi/subbagian yang berkepentingan dengan database ini. Pengembangan 

ini disesuaikan dengan sistem informasi kesehatan yang telah dikembangkan 

sebelumnya berdasarkan kesepakatan dinas kesehatan kabupaten dan 

puskesmas tahun 2002, untuk memudahkan penerimaan bagi pengguna 

database. 

Desain database ini diawali dengan identifikasi aliran data, proses yang 

terjadi dan entitas yang terlibat secara rinci di gambarkan dalam DFD level 0  

(gambar 1) dan DFD level 1 (gambar 2, 3 dan 4). 

 
 

Gambar 1. DFD Level 0 Database Sarana Pelayanan Kesehatan                    
dan  Tenaga Kesehatan 

 



 

 

Gambar 2. DFD level 1 Proses Pengumpulan Data 



 

 Gambar  3.  DFD Level 1 Proses Pengolahan Data 

 

 

 
Gambar 4.  DFD Level 1 Proses Pelaporan 

 

 



 

Untuk membantu analisa dalam perancangan database sarana 

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang dapat menggambarkan 

model data secara grafik serta untuk menjelaskan tentang data yang 

tersimpan dalam sistem secara abstrak digunakan entity relationship diagram 

(ERD). Langkah-Langkah pembuatan ERD database, yaitu mengidentifikasi 

dan menetapkan seluruh entitas yang akan terlibat, menentukan                  

atribut-atribut key (primary key) dari masing-masing entitas, menentukan dan 

menetapkan seluruh relasi diantara entitas-entitas yang ada beserta foreign 

key, melengkapi entitas dan relasi dengan atribut-atribut deskriptif                   

(non-key)(9). 
 
Proses pembuatan ERD ini disertai pula dengan proses normalisasi 

untuk memisahkan sebuah tabel yang mengalami redudansi data ke dalam 

dua tabel atau lebih(10). Untuk identifikasi tabel atau entitas sebagai kumpulan                     

record-record sejenis dan mempunyai elemen yang sama, atribut yang sama 

tetapi berbeda-beda data valuenya, maka di peroleh hasil 66 tabel data 

sarana pelayanan kesehatan dan 27 tabel data tenaga kesehatan yang terdiri 

dari 26 tabel data, 37 subset tabel, 1 join tabel  dan 29 tabel validasi.  
 
Hasil kesepakatan 93 tabel database sarana pelayanan kesehatan dan 

tenaga kesehatan di realisasikan dalam entity relationship diagram (ERD) 

seperti pada gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 5.  ERD Database Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan  



 

C. Implementasi Database 
Implementasi entity relationship diagram (ERD) dan kamus data                     

ke dalam database MySQL dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada 

masalah dari tabel dan relasi yang terdapat dalam 93 tabel data yang telah 

dirancang. Implementasi ini diawali dengan pembuatan 93 tabel data dan               

1 tabel user ke dalam program database MySQL. Input data dilaksanakan 

oleh peneliti bersama-sama dengan staf seksi data dan informasi kesehatan. 
 

D. Evaluasi Database 
Gambaran tentang cara input data, menampilkan (akses) data 

disimulasikan peneliti kepada peserta untuk memperoleh masukan agar 

dapat melengkapi database sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna. 

Simulasi ini dilaksanakan sebagai proses evaluasi untuk membandingkan 

database MySQL yang dikembangkan dengan sistem pengolahan data yang 

digunakan saat ini ditinjau dari segi kelengkapan, kecepatan, akurasi, 

kemudahan input dan akses data. 

Database MySQL yang dikembangkan dinilai peserta simulasi telah 

menghasilkan data dan informasi yang lebih lengkap, akurat, dan cepat 

dibandingkan dengan pengolahan data sarana pelayanan kesehatan dan 

tenaga kesehatan yang menggunakan Excel dan manual. Kendala yang 

ditemui pengguna database adalah dari segi kemudahan input dan akses 

data. Hal ini disebabkan karena database MySQL merupakan program baru 

yang belum pernah digunakan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Buton 

serta penggunaan bahasa Inggris dalam perintah untuk menampilkan data 

(akses data). Kendala ini bisa teratasi jika program ini disertai dengan 

pedoman penggunaan database MySQL dan pengalaman sebagai guru 

terbaik dalam mempelajari penggunaan database MySQL. 
 

E. Pemanfaatan Database 
Pemanfaatan database dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-

masing diketahui melalui simulasi langsung dengan mencoba menampilkan 

data-data yang dibutuhkan dalam mendukung pengambilan beberapa 

keputusan dan menyediakan data dan informasi untuk penyusunan beberapa 



 

dokumen sesuai tupoksi masing-masing pengguna. Uji pemanfaatan ini 

mengalami kendala karena keterbatasan data yang terinput dalam tabel 

database, tetapi peserta merasa puas dengan mengetahui bahwa data yang 

diharapkan telah ada recordnya hanya belum mempunyai data input. 

Individual-individual akan menggunakan komputer tersebut jika mereka 

merasa menggunakan komputer akan mendapatkan manfaat-manfaat 

(outcomes) yang positif (11). Hal ini juga yang diharapkan terjadi untuk 

penerapan database sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Pengembangan database sarana pelayanan kesehatan dan tenaga 

kesehatan menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:  

1. Database sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dapat 

menjadi sumber data dan informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton 

untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok 6 seksi dan 3 subbagian, 

penyusunan berbagai dokumen dan laporan resmi dinas kesehatan 

kabupaten serta memenuhi kebutuhan data dari  Dinas Kesehatan 

Propinsi, Depkes, BKD dan lintas sektor lingkup Pemda Kabupaten Buton. 
 
2. Data yang diinput dalam database sarana pelayanan kesehatan dan 

tenaga kesehatan bersumber dari laporan seksi/subbagian lingkup Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buton, BPS, RSUD dan checlist monev petugas 

SIK Kabupaten. 
 
3. Database sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan  

merupakan hasil kolaborasi peneliti dan pengguna yang disesuaikan 

dengan kebutuhan bersama menyepakati jumlah tabel data sebanyak 93 

tabel/entitas yang terdiri dari 26 tabel data, 37 subset tabel, 1 join tabel 

dan 29 tabel validasi, serta dilengkapi dengan 1 tabel user untuk 

mengatur izin akses dan pasword dari masing-masing pengguna. 
       



 

4. Harapan pengguna database sarana pelayanan kesehatan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buton, yaitu: 

a. Membantu pengkajian untuk perumusan kebijakan dan pengambilan 

keputusan bagi manajer puncak dan manajer menengah. 

b. Menghasilkan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas. 

c. Tersedianya bankdata sarana pelayanan kesehatan dan tenaga 

kesehatan. 

d. Database sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan  dapat 

menunjang perencanaan program.  
 
Saran yang perlu disampaikan dalam pengembangan database sarana 

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buton, adalah: 

1. Penggunaan Local Area Network (LAN) dalam pengembangan untuk 

mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan database sarana 

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buton. 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton perlu merencanakan pelatihan 

petugas SIK puskesmas dalam mendukung ketersediaan data sarana 

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang berkualitas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya perlu mengembangkan aplikasi sarana 

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang dapat mempermudah 

akses data dan mengoptimalkan analisis data dengan menvisualisasikan 

hasil dalam bentuk tabel, grafik dan diagram. 
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