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 ABSTRAK 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimanatan Selatan yakni  unsur pelaksana otonomi daerah di 

bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Daerah melalui 

Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Adapun kinerja sistem 

dalam pengelolaan data di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimanatan Selatan khususnya pada 

pelaporan data penyakit yang belum efektif dan efisien meskipun sudah memakai komputer, 

dikarenakan pembuatan dan penyimpanannya yang terpisah sehingga kesulitan dalam pencarian data 

saat diperlukan kembali.  

Metode pengembangan sistem informasi memakai metode waterfall dengan memakai alat 

bantu UML (Unified Modelling Language), teknik pengumpulan data dengan metode penelitian 

dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Implementasi program memakai bahasa 

pemrograman php, MySQL sebagai tempat pemrosesan database, dan Xampp.  

Pengelolaan dirancang untuk membangun sistem yang terkomputerisasi sehingga 

memudahkan pihak instansi dalam mengolah data-data. Pengelolaan data yang dibuat dapat 

mengelola data pelaporan penyakit lebih efisien dan dapat dikontrol dengan grafik data.  

  

Kata Kunci : Sistem Informasi, Pengelolaan data, PHP, MySQL.    

 

ABSTRACT 

 

The South Kalimantan Provincial Health Office is the implementing element of regional autonomy in 

the health sector which is located under and is responsible to the Region through the Regional 

Secretary based on the principle of regional autonomy and assistance tasks. The performance of the 

system in data management at the South Kalimantan Provincial Health Office, especially in reporting 

disease data, is not yet effective and efficient even though it is already using a computer, due to the 

separate creation and storage so that it is difficult to find data when it is needed again. 

The information system development method uses the waterfall method using UML (Unified Modeling 

Language) tools, data collection techniques with research methods by observation, interviews, and 

literature studies. The implementation of the program uses the php programming language, MySQL 

as a place for database processing, and Xampp. 

Management is designed to build a computerized system that makes it easier for agencies to process 

data. The data management created can manage disease reporting data more efficiently and can be 

controlled with data charts. 
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PENDAHULUAN 

Dinas   Kesehatan   Provinsi   Kalimantan Selatan   dibentuk  dengan  tugas  dan  fungsi 

menjalankan  sebagian  tugas  pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan Selatan di Bidang 

Pembangunan Kesehatan. Pada jaman yang semakin maju seperti sekarang, Dinas Kesehatan  

Provinsi Kalimantan Selatan berupaya  meningkatkan  akses  dan  pelayanan kesehatan masyarakat 

provinsi Kalimantan Selatan. Termasuk upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk meningkatkan 

akses dan   pelayanan   ini,   yaitu   dengan   menyampaikan   informasi-informasi   yang berkaitan    

dengan    kesehatan    melalui    website.    Hal    ini    diharapkan    dapat mempermudah masyarakat 

mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan. 

Dinas   Kesehatan   Provinsi   Kalimantan Selatan   telah   menggunanakan   Sistem Informasi 

Berbasis Website untuk menyampaikan informasi akan tetapi masih ada keterbatasan dalam 

menyampaikan informasi, diantaranya informasi data penyakit untuk  tiap  daerah  yang  ada  di  

provinsi  Kalimantan Selatan belum  tersedia  di  dalam website,  walaupun  data  sudah  ada  dalam  

bentuk  microsoft  excel,  karena  datanya dalam  bentuk  microsoft  excel  membuat  administrator  

kesulitan  untuk  mengolah data  agar  bisa  dipublikasikan.  Hal  tersebut  mengakibatkan  masyarakat 

yang membutuhkan data penyakit tidak dapat memperoleh informasi tersebut. Oleh  karena  itu,  

diperlukan  adanya  penambahan  beberapa  fitur  dalam website  Dinas  Kesehatan  Provinsi  

Kalimantan Selatan sebelumnya,  supaya  informasi mengenai    data    penyakit        dapat    

tersampaikan    kepada    masyarakat yang membutuhkan. 

Termasuk penelitian terkait pada penelitian ini yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi 

Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dengan permasalahan pencatatan yang 

dilakukan sebelumnya masih manual sehingga memiliki beberapa kekurangan termasuknya 

keterlambatan pengiriman dan perlu perekapan ulang pada dinas yang terkait setelah data sampai. 

Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem terkomputerisasi agar lebih efisien dan optimal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dibutuhkan pengembangan proses 

pengolahan  data penyakit terutama data pelaporan penyakit disetiap daerah dengan memanfaatkan 

teknologi komputer menjadi sistem informasi yang lebih baik. Maka perlu dibuat suatu “SISTEM 

INFORMASI PELAPORAN PENYAKIT DAN GRAFIK JUMLAH PENDERITA PENYAKIT 

PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN” dengan memakai bahasa 

pemrograman PHP dan database MySql. 

Dengan adanya sistem yang akan dibuat diharapkan dapat membantu suatu instansi untuk 

memudahkan pengguna dalam melakukan pengelolaan data sehingga kegiatan pelayanannya dapat 

berjalan dengan lebih cepat dan efisien. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yaitu suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk 

menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian.Dalam penelitian ini ada beberapa 

metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu 

sebagai berikut :Wawancara ,Observasi ,Studi Pustaka dan Metode Literatur.Adapun tahapan 

permodelan waterfall dimulai dari Analysis, Design, Coding, Testing, dan Maintenance 

:Analysis,Design,Coding,Testing dan Maintenance. 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Data laporan penyakit dari rumah sakit dan puskesmas dikirimkan oleh pegawai rumah sakit 

atau puskesmas tersebut ke dinas kesehatan berupa dokumen yang dicetak atau dalam bentuk file 

Microsoft Word & Excel. Kemudian pegawai pelayanan pada dinas kesehatan merekap data laporan 

penyakit tersebut untuk mengetahui penyakit apa yang sekarang sedang mewabah 

dimasyarakat.Permasalahan saat ini pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, baik dalam 



menginput dan mengelola data pelaporan penyakit masih dilakukan dengan cara manual memakai 

Microsoft Word & Excel. Sehingga terkadang kebingungan dalam pencarian ulang data dan tentu 

masih belum efisien.Rancangan Model Sistem memakai dengan Rancangan Sistem,Use Case 

Diagram,Skenario Use Case Diagram,Activity Diagram,Sequence Diagram. Kemudian Perancangan 

Basis Data dengan memakai Rancangan Tabel dan Relasi Database  Adapun rancangan antarmuka 

masukan sistem pada Sistem Informasi Pelaporan Penyakit dan rancangan antarmuka Keluaran sistem 

pada Sistem Informasi Pelaporan Penyakit  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan aplikasi tersebut yaitu antarmuka masukkan sistem dan luaran sistem, diantaranya 

sebagai berikut :  

1. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem Aplikasi 

a.  Halaman Awal 

 

Gambar .1 Halaman Awal 

Halaman Awal berfungsi sebagai tampilan program awal dan bisa diakses oleh para pengunjung yang 

bukan member ataupun yang terdaftar sebagai member dan admin. Dihalaman ini pengunjung yang 

sebagai tamu juga bisa melihat data yang ada dalam sistem tetapi tidak bisa menambah dan mengubah 

data tersebut. 

b. Halaman Login 

 

Gambar .2 Halaman Login 



Halaman Login yaitu halaman yang dipakai untuk masuk ke Sistem Informasi Pelaporan Penyakit. 

Pada halaman Login terdapat inputan Username dan Password agar bisa mendapatkan Hak Akses di 

dalam sistem. 

c. Halaman Setelah Login 

 

Gambar 3 Halaman Setelah Login 

Halaman dan menu yang ditampilkan akan memberikan akses untuk mengelola data-data yang 

disediakan. 

d. Halaman List Data Pegawai 

 

Gambar 4 Halaman List Data Pegawai 

Halaman List data berfungsi untuk menampilkan data yang sudah di inputkan oleh member maupun 

admin. 

 

 

 

 



e. Halaman Input Data Pegawai Baru 

 

Gambar 5 Halaman Input Data Pegawai Baru 

Halaman Input Data Member Baru berfungsi untuk menambah data member yang bisa dipakai login 

sebagai member, dan hanya admin yang dapat mengaksesnya. 

f. Halaman List Laporan 

 

Gambar .6 Halaman List Laporan 

Halaman List Laporan berfungsi untuk menampilkan laporan yang di input oleh para member dan 

bisa dicetak kapan saja. 

 

 

 

 



g. Halaman Input Laporan 

 

Gambar .7 Form Input Laporan 

Halaman Input Laporan Baru berfungsi untuk menambah laporan baru yang di inputkan oleh member 

dalam periode tertentu. 

h. Halaman Laporan Perdaerah 

 

Gambar .8 Halaman Laporan Perdaerah 

Halaman Laporan Perdaerah berfungsi untuk menampilkan laporan terfilter sesuai daerah yang di 

input oleh para member dan bisa dicetak kapan saja. 

 

 

 

 



i. Halaman Laporan Perinstansi 

 

Gambar .9 Halaman Laporan Perinstansi 

Halaman Laporan Perinstansi berfungsi untuk menampilkan laporan terfilter sesuai Instansi yang di 

input oleh para member dan bisa dicetak kapan saja. 

j. Halaman Laporan Pencegahan 

 

Gambar .10 Halaman Laporan Pencegahan 

Halaman Laporan Pencegahan berfungsi untuk menampilkan laporan terfilter sesuai Pencegahan yang 

di input oleh para member dan bisa dicetak kapan saja. 

 

 

 

 



k. Halaman Laporan Penanganan 

 

Gambar .11 Halaman Laporan Penanganan 

Halaman Laporan Penanganan berfungsi untuk menampilkan laporan terfilter sesuai Penanganan yang 

di input oleh para member dan bisa dicetak kapan saja. 

l. Halaman Laporan Saat Logout 

 

Gambar .12 Halaman Laporan Saat Logout 

Halaman List Laporan berfungsi untuk memberikan informasi laporan kepada para pengunjung yang 

bukan member dan mereka juga dapat mencetaknya tetapi tidak dapat menambah data. 

 

 

 

 



m. Halaman Profil Dinas 

 

Gambar .13 Halaman Profil Dinas 

Halaman Profil Dinas berfungsi untuk menampilkan Profil Tentang Kantor Dinas Kesehatan Provinsi. 

 

2. Tampilan Antarmuka Keluar Sistem Aplikasi 

1. Tampilan Laporan Semua Data 

 

Gambar .14 Tampilan Laporan Semua Data 

Laporan Semua Data Penyakit memiliki fungsi menampilkan semua laporan data yang di input oleh 

member dari berbagai instansi. 

 



Gambar 15 Tampilan Laporan Data Perdaerah 

Gambar 16 Tampilan Laporan Data Perinstansi 

2. Tampilan Laporan Data Perdaerah 

 

 

Laporan Data Perdaerah memiliki fungsi menampilkan laporan data penyakit berdasarkan daerah 

yang di input oleh member dari berbagai instansi. 

3. Tampilan Laporan Data Perinstansi 

 

 

Laporan Data Perinstansi memiliki fungsi menampilkan laporan data penyakit berdasarkan instansi 

yang di input oleh member dari berbagai instansi. 

 

 

 

 



Gambar .17 Tampilan Laporan Data Pencegahan 

Gambar.18  Tampilan Laporan Data Penanganan 

4. Tampilan Laporan Data Pencegahan 

 

 

Laporan Data Pencegahan memiliki fungsi menampilkan laporan data penyakit berdasarkan 

pencegahan yang di input oleh member dari berbagai instansi. 

5. Tampilan Laporan Data Penanganan 

 

 

Laporan Data Penanganan memiliki fungsi menampilkan laporan data penyakit berdasarkan 

penanganan yang di input oleh member dari berbagai instansi. 

 

 

 

 

 



Gambar.19 Tampilan Laporan Grafik Jumlah Penderita Penyakit 

Gambar.19 Tampilan Laporan Grafik Jumlah Penderita Penyakit Perdaerah 

6. Tampilan Laporan Grafik Jumlah Penderita Penyakit 

 

 

Laporan Grafik Penderita Penyakit memiliki fungsi menampilkan grafik data penyakit yang di input 

oleh member dari berbagai instansi. 

7. Tampilan Laporan Grafik Jumlah Penderita Penyakit Perdaerah 

 

 

Laporan Grafik Penderita Penyakit perdaerah memiliki fungsi menampilkan grafik data penyakit 

perdaerah yang di input oleh member dari berbagai instansi. 

 

 

 

 

 

 



Gambar 20 Tampilan Laporan Grafik Jumlah Penderita Penyakit Perinstansi 

8. Tampilan Laporan Grafik Jumlah Penderita Penyakit Perinstansi 

 

 

Laporan Grafik Penderita Penyakit perinstansi memiliki fungsi menampilkan grafik data penyakit 

perinstansi yang di input oleh member dari berbagai instansi. 

B. Pengujian  

Pengujian yakni  bagian yang tidak kalah pentingnya dalam siklus pembangunan perangkat 

lunak. Pengujian dilakukan untuk menjamin kualitas dan juga mengetahui kelemahan dari perangkat 

lunak. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang dibangun 

memiliki kualitas yang handal, yang mampu mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, analisis, 

perancangan dan pengkodean dari perangkat lunak itu sendiri. Pengujian perangkat lunak ini memakai 

metode pengujia black box, yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang dibuat.   

1. Rencana Pengujian  

Tabel . 1 Rencana Pengujian Sistem Informasi   

Kelas Uji  Tingkat Uji  Pengujian  

  

Login  

Username  Black Box  

Password  Black Box  

  

  

  

  

  

  

Input  

Data Member  Black Box  

Data Penyakit  Black Box  

Data Daerah  Black Box  

Data Instansi  Black Box  

Data Laporan  Black Box  

 

2. Pengujian Dan Analisis Sistem  

Berdasarkan rencana pengujian yang telah disusun, maka dapat dilakukan pengujian sebagai 

berikut :   



Tabel  2 Pengujian Login  

Requirement   Skenario Uji  Hasil  Pengujian  

  1  Klik tombol login  Masuk ke  Sesuai  

  

  

  

  

  

(Data benar)  

  

Halaman  

Beranda  

  

  

2  Klik tombol login  Muncul pesan   

Login  

  

  

  

  

  

(Data salah)  

  

  

“Username dan   

Password tidak 

cocok!” 

  

  

  

Tabel 4. 3 Pengujian Data Member 

 Requirement   Skenario Uji  Hasil  Pengujian  

Data Member 

 

1  Klik tombol  

Simpan  

Data tersimpan ke  

Database  

Sesuai  

2  Klik tombol 

hapus  

Menghapus data 

di  

Database  

  

3  Klik tombol 

edit  

Mengubah data 

yang tersimpan di 

Database  

Sesuai  

4  Klik tombol 

cetak  

Melihat hasil 

laporan yang 

sudah diinput  

Sesuai  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 Pengujian Data Penyakit 

Requirement  Skenario Uji  Hasil  Pengujian  



  

  

  

  

  

  

Data Penyakit  

1  Klik tombol  

Simpan  

Data tersimpan ke  

Database  

Sesuai  

2  Klik tombol 

hapus  

Menghapus data di  

Database  

  

3  Klik tombol 

edit  

Mengubah data 

yang tersimpan di 

Database  

Sesuai  

4  Klik tombol 

cetak  

Melihat hasil 

laporan yang sudah 

diinput  

Sesuai  

  

  

Tabel  5 Pengujan Data Daerah 

Requirement  Skenario Uji  Hasil  Pengujian  

Data Daerah 

 

 

1  Klik tombol  

Simpan  

Data tersimpan ke  

Database  

Sesuai  

2  Klik tombol 

hapus  

Menghapus data di  

Database  

  

3  Klik tombol 

edit  

Mengubah data 

yang tersimpan di 

Database  

Sesuai  

4  Klik tombol 

cetak  

Melihat hasil 

laporan yang 

sudah diinput  

Sesuai  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 Pengujian Data Instansi 

Requirement  Skenario Uji  Hasil  Pengujian  



  

  

  

  

  

Data Instansi 

1  Klik tombol  

Simpan  

Data tersimpan ke  

Database  

Sesuai  

2  Klik tombol 

hapus  

Menghapus data di  

Database  

  

3  Klik tombol 

edit  

Mengubah data 

yang tersimpan di 

Database  

Sesuai  

4  Klik tombol 

cetak  

Melihat hasil 

laporan yang 

sudah diinput  

Sesuai  

  

Tabel 7 Pengujian Data Laporan 

Requirement  Skenario Uji  Hasil  Pengujian  

Data 

Laporan 

 

1  Klik tombol  

Simpan  

Data tersimpan ke  

Database  

Sesuai  

2  Klik tombol 

hapus  

Menghapus data di 

Database  

  

3  Klik tombol 

edit  

Mengubah data 

yang tersimpan di 

Database  

Sesuai  

4  Klik tombol 

cetak  

Melihat hasil 

laporan yang 

sudah diinput  

Sesuai  

  

  

PENUTUP 

Berdasarkan analisis, perancangan, implementasi dan pengujian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan hasil dari pembuatan aplikasi 

sebagai berikut :   

1. Dengan adanya pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Penyakit dan Grafik Jumlah 

Penderita Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dapat membantu 

pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terkait dalam pengolahan data yang 

lebih cepat, tepat dan akurat.  

2. Mempermudah pegawai dalam melakukan penginputan data pelaporan penyakit dan 

melihat grafik jumlag penderita penyakit.  
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