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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
sistem pencatatan persediaan dan data pasien di 
puskesmas dan menerapkan database 
persediaan dan data pasien di puskesmas 
tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis 
adalah di Puskesmas Sukaharja yang berlokasi di 
Jl. Pondok Bitung No 190 Desa Sukaharja 
Kecamatan Cijeruk Bogor 16740. Puskesmas ini 
mempunyai aktivitas utama untuk memberikan 
pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat 
sukaharja khususnya masyarakat kurang mampu. 
Dalam memperoleh data dan informasi, penulis 
menggunakan metode field research dan library 
research yaitu melalui observasi secara langsung 
ke objek penelitian dan beberapa literature 
bacaan yang mendukung materi. 
Sistem pencatatan persediaan obat dan 
pencatatan data pasien merupakan sistem yang 
berhubungan erat dengan aktivitas operasional 
puskesmas. Puskesmas menerima persediaan 
obat dari 3 sumber yaitu dari  Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Asuransi 
Kesehatan (ASKES) dan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (JAMKESMAS). Sedangkan untuk 
pasien puskesmas membedakan menjadi 4 jenis 
yaitu pasien umum, pasien askes, pasien 
jamkesmas, dan pasien gratis. 
Sistem persediaan dan data pasien Puskesmas 
Sukaharja masih dicatat secara manual. 
Penyimpanan data yang manual  atau dalam 
bentuk kertas dan semacamnya dapat 
menimbulkan resiko yang cukup besar yang 
dapat mengakibatkan data-data penting 
tersebut hilang. Sehingga diperlukan sistem 
yang bisa menyimpan data lebih aman. 
Kebutuhan akan data yang efektif dan efisien, 
cepat , dan gampang diperoleh saat dibutuhkan 
menjadi alasan utama untuk penyediaan 
informasi dengan akurat. Penyimpanan data-
data yang kurang rapih dan menumpuk 
menyebabkan lamannya pencarian data yang 
dibutuhkan. 
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PENDAHULUAN 
 

Adanya puskesmas yang telah mendapatkan 
sertifikasi ISO 9002 merupakan bukti nyata 
adanya komitmen pemerintah daerah dan tim 
manajerial puskesmas serta seluruh tenaga kerja 
puskesmas dalam usaha peningkatan mutu 
puskesmas. 

Tetapi, lebih dari tiga dasarwarsa Negara 
kita masih belum bisa mencapai tingkat derajat 
kesehatan yang optimal. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu disparitas pelayanan 
kesehatan yang masih tinggi, rendahnya kualitas 
kesehatan penduduk miskin, rendahnya kondisi 
kesehatan lingkungan, birokratisasi pelayanan 
puskesmas dan minimnya kesadaran masyarakat 
untuk terlibat dalam peningkatan di 
lingkungannya. Puskesmas sebagai unit 
pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi 
mempunyai kewenangan yang besar untuk 
menciptakan inovasi dalam pelayanan 
kesehatannya agar kegiatan operasinya bisa 
lebih efektif, efisien dan tepadu.  

Salah satunya adalah inovasi pengaturan 
pada pelayanan kefarmasian, dimana termasuk 
pelayanan utama karena hampir seluruh 
pelayanan yang diberikan kepada pasien 
berkaitan dengan perbekalan farmasi atau 
perbekalan kesehatan. Perbekalan kefarmasian 
pada puskesmas sebagian besar didapat dari 
subsidi pemerintah, walaupun demikian pihak 
puskesmas harus mengelola dengan baik, agar 
tidak terjadi kekurangan perbekalan farmasi. 
Pengaturan persediaan farmasi yang tidak 
terkoordinasi dengan baik merupakan salah satu 
penghambat jalannya proses operasi puskesmas.  

Permasalahan lain yang berhubungan dengan 
mutu pelayanan pada puskesmas adalah 
kurangnya sistem komputerisasi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal 
ini dapat dilihat dari masih banyaknya 
puskesmas yang belum menggunakan sistem 
komputer untuk mengolah data baik data pasien 
ataupun data persediaan obat, menyebabkan 
dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
melayani para pasien, sehingga kegiatan 
opersional puskesmas menjadi tidak efektif. 

Oleh sebab itu diperlukan sistem yang dapat 
mengatur data pasien dan persediaan. Sistem 
informasi akuntansi data pasien dan persediaan 
dapat membantu memperlancar kegiatan 
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opersional puskesmas. Termasuk diantaranya 
adalah membantu memperlancar kegiatan 
pencatatan keluar masuknya semua pemakaian 
persediaan, sehingga jumlah persediaan dapat 
selalu terkontrol dan meminimalkan 
penyimpangan terhadap pemakaian persediaan. 

Sistem informasi akuntansi dapat 
disempurnakan dengan mengimplementasikan 
pada teknologi komputer, dengan dirancangnya 
sistem database untuk data pasien dan 
persediaan, sehingga kegiatan operasi dapat 
lebih efisien dan efektif. Microsoft Access dapat 
digunakan untuk membuat aplikasi yang 
berhubungan dengan sistem pengolahan data 
pasien dan persediaan barang, karena memiliki 
kemampuan mengorganisasikan dan menstruktur 
data menjadi informasi, yang terdiri dari 
beberapa objek database  yang saling berkaitan 
atau berhubungan seperti tabel, query, form, 
report dan lain-lain. 

Implementasi dari aplikasi data pasien dan 
persediaan barang yang terkomputerisasi adalah 
untuk menciptakan pengolahan data yang 
berciri-ciri antara lain untuk memudahkan 
pengaksesan data, media penyimpan data 
dengan transaksi yang banyak sehingga 
terstruktur dengan rapih dan teratur, dan 
meminimalkan kesalahan pencatatan. Dari hasil 
perancangan database, diharapkan dapat 
mempermudah proses pencatatan sekaligus 
sebagai alat kontrol yang dapat memperkecil 
kesalahan maupun terjadi aliran transaksi yang 
tidak semestinya, sehingga puskesmas dapat 
memberikan pelayanan yang cepat, lancar dan 
berkualitas. 

Berdasarkan latar belakang yang 
dikemukakan diatas maka masalah yang akan 
dibahas penulis adalah sebagai berikut: (1) 
Bagaimana kondisi sistem persediaan dan data 
pasien yang selama ini diterapkan pada 
Puskesmas Sukaharja; (2) Bagaimana penerapan 
atas database persediaan berbasis Microsoft 
Access  dalam rangka meningkatkan efisiensi 
operasi pada Puskesmas Sukaharja; (3) 
Bagaimana penerapan atas database data pasien 
berbasis Microsoft Access dalam rangka 
meningkatkan efisiensi operasi pada Puskesmas 
Sukaharja. 
 

METODOLOGI  PENELITIAN 
 

Penelitian dilakukan dengan pengukuran, 
variabel penelitian yang harus 
dioperasionalisasikan, dengan kata lain variabel 
penelitian dijabarkan lebih lanjut kedalam sub 
variabel, indikator dan pengukuran. Sumber 
data penelitian terdiri dari sumber data primer 
(primary data) dan sumber data sekunder 
(secondary data). Dalam pengumpulan data 
dilakukan dengan : (1) Studi lapangan : (a) 
Wawancara dan (b) Observasi ; (2) Studi Pustaka 

Deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu data 
yang digunakan berdasarkan pada data atau 
informasi yang digunakan untuk menggali 
perilaku faktor penyebab. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Database Persediaan Berbasis 

Microsoft Access Dalam Rangka 
Meningkatkan Efisiensi Operasi 
 
Selama ini Puskesmas Sukaharja belum 

memiliki sistem untuk mencatat keluar 
masuknya persediaan obat. Semua persediaan 
obat yang masuk ataupun keluar dicatat secara 
manual. 

Karena belum adanya sistem komputer untuk 
mencatat persediaan obat pencatatan obat 
sering kali keliru, baik kekeliruan dalam 
penjumlahan obat yang masuk maupun 
kekeliruan dalam penjumlahan obat yang 
keluar. 

Manajemen Puskesmas Sukaharja 
menginginkan pengelolaan puskesmas yang 
efektif dan efisien. Efektif dalam arti tingkat 
keberhasilan penanganan pasien cukup tinggi. 
Serta efisien yang berarti optimal dalam 
penggunaan sumber daya puskesmas yang ada. 
Suatu upaya yang serius dan terencana harus 
ditempuh agar keinginan tersebut dapat 
tercapai. Untuk itu upaya pembenahan harus 
segera dilakukan.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh 
penulis untuk melengkapi sistem pencatatan 
persediaan pada Puskesmas Sukaharja adalah 
sebagai berikut: 

Perancangan sistem merupakan desain sistem 
yang diusulkan oleh penulis kepada pihak 
manajemen puskesmas. Rancangan sistem yang 
dibuat oleh penulis ini disesuaikan dengan 
kondisi dan karakteristik puskesmas seperti yang 
telah dijelaskan diatas. 

Output yang diinginkan dari rancangan sistem 
ini adalah suatu sistem pencatatan persediaan 
yang mampu memenuhi kebutuhan bagi seluruh 
pemakai informasi guna mencapai tingkat 
efisiensi operasi. 

Untuk mendapatkan output yang diinginkan 
maka diperlukan suatu input. Selama ini input 
yang dilaksanakan Puskesmas Sukaharja masih 
berbentuk manual, sehingga untuk mendapatkan 
output yang diinginkan dapat dilihat dari 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
sistem pencatatan persediaan. 
 
Desain Fisik 

Penulis mencoba menjelaskan tahap-tahap 
yang diperlukan dalam suatu desain fisik. 
Berikut ini adalah tahap-tahap dalam mendesain 
fisik sistem persediaan Puskesmas Sukaharja. 
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a. Desain output 
Output yang dihasilkan adalah sebuah form 

untuk mencatat persediaan obat. Yang terdiri 
dari nama obat, satuan obat, penerimaan obat, 
persediaan obat yang ada, pemakaian obat, 
stock akhir, permintaan obat dan pemberian 
obat. Form ini dibuat dengan menggunakan 
Microsoft Access yang terdiri dari tabel, Query, 
form dan report. 

Dari sistem ini juga diharapkan dapat 
menghasilkan keakuratan informasi tentang 
persediaan obat. 
b. Desain input 

Input yang diperlukan dari sistem ini adalah 
buku besar persediaan, Berita Acara Penerimaan 
Obat, Surat Tanda Bukti Barang Keluar (SBBK) 
dari dinas kesehatan, laporan pemakaian obat 

perhari, laporan pemakaian obat perbulan dan 
rekapitulasi kebutuhan obat. 
c. Desain formulir 

Formulir ini dibutuhkan guna mendukung 
output yang dihasilkan dan mampu memberikan 
manfaat bagi sistem pencatatan persediaan obat 
pada puskesmas. Penulis mengusulkan formulir 
penerimaan obat agar jumlah obat yang 
diterima dapat langsung dicatat oleh bagian 
gudang farmasi. Karena sekarang puskesmas 
tidak memiliki form penerimaan persediaan obat 
dan alat kesehatan, apabila persediaan obat dan 
alat kesehatan telah diterima puskesmas hanya 
mencatatnya dalam sebuah buku. 

Berikut ini adalah formulir data persediaan 
obat yang dibuat oleh penulis dengan 
menggunakan microsoft access : 

 

 
Gambar 1.  Formulir Persediaan 

 
Gambar 1 merupakan formulir untuk 

mencatat persediaan obat, petugas gudang 
farmasi akan lebih mudah dalam menginput data 

persediaan obat karena telah ada kode obat 
yang dapat langsung membuka seluruh data per 
masing-masing obat. 
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Gambar 2. Formulir Data Obat 

 
Gambar 2 merupakan formulir data masing-

masing obat yang masih berhubungan dengan 
gambar 2 yaitu formulir persediaan obat. 

Dalam form diatas, penulis mencoba 
membuat formulir untuk persediaan obat pada 
puskesmas sukaharja.Didalam tabel tersebut 
terdapat kode obat, nama obat, satuan obat, 
tanggal transaksi, stok awal, penerimaan, 
persediaan, pemakaian, stok akhir, permintaan 
dan pemberian. 

Form ini dibuat agar setiap data obat dapat 
dicatat dengan lengkap, dari mulai kode obat, 
nama obat, satuan obat, tanggal penerimaan 
obat, stok awal, jumlah penerimaan obat, 
persediaan obat yang ada di depo, pemakaian 
obat selama 3 bulan, stock akhir, jumlah 
permintaan dan pemberian obat. 

Setiap obat yang diterima puskesmas dari 
dinas kesehatan akan dicatat pada form ini, 
pertama dimasukkan dulu kode obat yang 
diterima kemudian akan keluar dengan otomatis 
nama obat karena sebelumnya kode obat dan 
nama obat telah di input. Kemudian dicocokkan 
jenis satuan obatnya apakah obat tersebut 
dalam satuan tablet, kapsul atau syrup.  

Setelah itu petugas gudang farmasi harus 
melihat berapa persediaan obat yang masih ada 
kemudian dijumlahkan dengan persediaan obat 
yang diterima dari dinas kesehatan. Jumlah 
tersebut kemudian dikurangi dengan pemakaian 
obat selama 3 bulan. Begitu seterusnya 
pencatatan persediaan obat sampai akhir tahun. 
Apabila pada akhir tahun puskesmas mempunyai 
sisa obat maka obat tersebut diakui sebagai 
persediaan awal tahun selanjutnya. 
 
B. Penerapan Database Data Pasien Berbasis 

Microsoft Access Dalam Rangka 
Meningkatkan Efisiensi Operasi 

Manajemen Puskesmas Sukaharja 
menghendaki pengelolaan puskesmas yang 
efektif dan efisien. Efektif dalam arti tingkat 
keberhasilan penanganan pasien cukup tinggi. 
Serta efisien yang berarti optimal dalam 
penggunaan sumber daya Puskesmas yang ada. 
Suatu upaya yang serius dan terencana harus 
ditempuh agar keinginan tersebut dapat 
tercapai. Untuk itu upaya pembenahan harus 
segera dilakukan. 

Puskesmas Sukaharja mempunyai masalah 
yang sampai saat ini belum juga menemukan 
jalan keluarnya. Yaitu masalah tentang 
penyimpanan data-data pasien  yang masih 
manual, padahal data-data pasien di puskesmas 
tersebut semakin meningkat. Sistem yang 
sekarang dijalani di puskesmas tersebut 
belumlah cukup untuk membantu para petugas, 
khususnya pada bagian admnistrasi pendaftaran 
pasien. Belum lagi banyak pasien-pasien yang 
mendaftar di puskesmas tersebut menyebabkan 
overload. 

Penyimpanan data yang manual atau dalam 
bentuk kertas dan semacamnya dapat 
menimbulkan resiko yang cukup besar yang 
dapat mengakibatkan data-data penting 
tersebut hilang. Sehingga diperlukan sistem 
yang bisa menyimpan data lebih aman. 
Kebutuhan akan data yang efektif dan efisien 
serta ada, cepat , dan gampang diperoleh saat 
dibutuhkan menjadi alasan utama untuk 
penyediaan informasi dengan akurat. 
Penyimpanan data-data yang kurang rapih dan 
menumpuk menyebabkan lamannya pencarian 
data yang dibutuhkan. 

Untuk memecahkan masalah yang telah lama 
menjadi keluhan para petugas administrasi 
pendaftaran pasien, maka penulis akan mencoba 
melakukan pengembangan sistem informasi 
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pendaftaran  pasien di puskesmas tersebut. 
Dengan tujuan untuk membantu dan 
mempermudah menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang ada. Sehingga bagian 
administrasi pendaftaran pasien tidak memakan 
waktu lebih banyak lagi dalam mencari data-
data pasien yang diperlukan. 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang 
dilakukan oleh penulis dalam rangka melengkapi 
sistem data pasien pada Puskesmas Sukaharja. 

Perancangan sistem merupakan desain sistem 
yang diusulkan  oleh penulis kepada pihak 
manajemen puskesmas. Rancangan sistem yang 
dibuat oleh penulis disesuaikan dengan kondisi 
dan karakteristik puskesmas seperti yang telah 
dijelaskan diatas. 

Dalam hal ini pihak manajemen puskesmas 
mempunyai hak dalam menolak usulan dari 
penulis ini. 

Output yang diinginkan dari rancangan sistem 
ini adalah suatu sistem data pasien yang mampu 
memenuhi semua pemakai informasi guna 
mencapai tingkat efisiensi operasi. Output yang 
diinginkan diharapkan dapat membantu 
menyelesaikan masalah. 

Untuk mendapatkan output yang diinginkan 
maka perlu suatu input. Selama ini input yang 
dilaksanakan di Puskesmas Sukaharja masih 
bersifat manual, sehingga untuk mendapatkan 
output yang diinginkan dapat dilihat dari 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data 
pasien. 

Kebijakan manajemen dibutuhkan agar 
sistem data pasien dapat berjalan lancar. 
Kebijakan manajemen diwujudkan dalam 
Standar Operasi Prosedur (SOP). 
Desain Fisik Sistem 
 Penulis mencoba menjelaskan tahap-tahap 
yang diperlukan dalam suatu desain fisik sistem 
ini. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam 
mendesain fisik sistem data pasien Puskesmas 
Sukaharja. 

a. Desain output 
Output yang dihasilkan adalah tampilan 

tentang identitas pasien, nomor rekam medis 
dan keluhan yang dirasakan pasien. Output ini di 
buat dengan menggunakan suatu program yaitu 
Microsoft Access yang terdiri dari tabel, query, 
form dan report. 

Dari sistem ini juga diharapkan dapat 
menghasilkan keakuratan informasi tentang data 
pasien, data-data pasien dapat tersimpan 
dengan aman dan dapat memberikan pelayanan 
yang lebih cepat kepada pasien. 
b. Desain Input 

Input yang diperlukan untuk sistem data 
pasien adalah seperti buku register pendaftaran 
pasien, status rekam medis, rekapan jumlah 
pasien jamkesmas perhari, rekapan jumlah 
pasien askes perhari,  rekapan jumlah pasien 
umum perhari dan rekapan pasien gratis 
perhari. 
c. Desain formulir 

Formulir ini dibutuhkan guna mendukung 
output yang dihasilkan dan dapat memberikan 
perbaikkan prosedur di puskesmas. Formulir 
yang diusulkan oleh penulis adalah sebuah 
formulir yang akan digunakan oleh bagian 
pendaftaran yang berisi tentang keluhan pasien 
untuk kemudian diberikan ke ruang 
pemeriksaan.  

Jika sebelumnya bagian pendaftaran 
mencatat keluhan pasien yang akan diberikan 
kepada dokter di dalam kartu pasien yang 
diarsipkan oleh puskesmas, setelah 
diterapkannya sistem komputer diharapkan 
puskesmas mengadakan formulir tersebut 
karena kartu pasien yang diarsipkan tidak 
digunakan lagi. 
Dibawah ini adalah formulir data pasien yang 
dibuat oleh penulis dengan menggunakan 
microsoft access: 

 

 
Gambar 3. Formulir Data Pasien 

 



 
 

Gambar 3 adalah Formulir yang diajukan oleh 
penulis untuk puskesmas sebagai formulir untuk 
mencatat data pasien. Untuk mencari data 

pasien petugas pendaftaran cukup menginput  
atau memasukkan kode pasien atau nama pasien 
maka data personal pasien akan muncul.

 

 
  Gambar 4. Formulir Diagnosa Penyakit  

 
Gambar 4 merupakan hasil link dari formulir 

data pasien. Formulir ini berisi tentang diagnosa 
penyakit pasien. 

Formulir data pasien yang dibuat oleh penulis 
terdiri dari 2 macam form yaitu form data 
pasien dan form berobat jalan. Masing-masing 
form dapat melink form diagnosa pasien dan 
fom diagnosa berobat jalan. 

Setelah sistem ini diterapkan, petugas 
pendaftaran akan merubah seluruh cara 
pencatatan data pasien. Form data pasien 
digunakan ketika seseorang hanya akan berobat 
pada waktu itu saja dan tidak perlu melakukan 
pengobatan berjalan. Sedangkan form berobat 
jalan digunakan ketika pasien tersebut harus 
melakukan berobat jalan pada puskesmas. 

Ketika pasien datang dan menunjukkan kartu 
yang dimilikinya kemudian petugas akan 
menginput data pasien tersebut dengan cara 
memasukkan nomor pasien sesuai dengan nomor 
yang tertera pada kartu yang dimiliki pasien. 

Kemudian akan muncul data pasien yang terdiri 
dari kode pasien atau nomor rekam medis, nama 
pasien, jenis jaminan kesehatan yang terdiri 
dari 3 macam yaitu pasien umum, pasien ASKES, 
dan pasien JAMKESMAS. Setelah itu petugas 
pendaftaran akan menginput keluhan apa yang 
dirasakan oleh pasien. Agar pada pengobatan 
selanjutnya dokter mengetahui penyakit yang 
diderita oleh pasien dan obat apa yang cocok 
yang harus diberikan kepada pasien. 

Penerapan sistem ini bertujuan untuk 
memudahkan petugas pendaftaran dalam 
mencatat data pasien. Selain itu juga pasien 
tidak perlu menunggu lama selama petugas 
mencatat pendaftaran pasien. 

Dengan diterapkannya database data pasien 
berbasis microsoft access diharapkan pelayanan 
kepada pasien bisa lebih baik lagi dan juga 
dapat membuat kegiatan operasional puskesmas 
menjadi lebih efisien. 



 
 

 
Gambar 5. Formulir Data Pasien Rawat Jalan 

 
Gambar 5 merupakan formulir data pasien rawat jalan, formulir ini juga dapat langsung melink ke 

formulir diagnosa pasien rawat jalan. 
 

 
Gambar 6. Formulir Diagnosa Pasien Rawat Jalan 

 



 
 

Gambar 6 merupakan formulir diagnosa 
pasien rawat jalan, formulir ini masih bagian 
dari formulir data pasien rawat jalan. 

Implementasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 
perencanaan sistem dan memilih dan melatih 
personel. 
1. Perencanaan Sistem 

Mengingat kondisi puskesmas yang belum 
memiliki banyak unit komputer, maka 
implementasi untuk penerapan database 
persediaan dan data pasien akan dimulai pada 
awal tahun 2010, tetapi penulis dan pihak 
puskesmas telah sepakat untuk mulai menginput 
data persediaan dan data pasien pada bulan 
Agustus mendatang. Perencanaan sistem penulis 
lakukan dengan melakukan wawancara dan 
diskusi dengan pihak puskesmas, bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana kondisi puskemas 
saat ini dan apa yang harus dilakukan agar 
kegiatan operasional puskesmas dapat lebih 
efisien. 
2. Melatih dan Memilih Personal 

Pihak manajemen puskesmas wajib 
mengetahui penerapan database yang dibuat 
oleh penulis, sehingga penulis sudah 
mengenalkan dan menjelaskan mengenai 
penerapan database yang diusulkan. 

Dengan adanya penerapan database 
persediaan dan data pasien yang mencakup 
pengendalian intern dharapkan dapat 
menghasilkan pelayanan yang maksimal baik 
dalam memenuhi kebutuhan pasien maupun 
pihak puskesmas guna mencapai tingkat efisiensi 
operasi.

 
1. Schedule Penerapan Database Persediaan dan Data Pasien  

 
No Bulan/Tahun Yang Ditemui Pembahasan Keterangan 
1 Maret  2009 Kepala    

Puskesmas 
Usulan Penerapan database persediaan dan 

data pasien 
Disetujui 

2 April 2009 Bagian Gudang 
Farmasi 

Pengenalan database yang akan digunakan 
untuk persediaan 

Disetujui 

3 April 2009 Bagian 
Pendaftaran 

Pengenalan database yang akan digunakan 
untuk data pasien 

Disetujui 

4 Juli 2009 Bagian Gudang 
Farmasi  

Rencana input data persediaan oleh penulis 
dan petugas puskesmas 

Disetujui 

5 Agustus 2009 Bagian 
Pendaftaran 

Rencana input data pasien oleh penulis dan 
petugas puskesmas 

 
    Disetujui 

6 September sd 
Desember 2009 

Bagian Gudang 
Farmasi dan 

Bagian 
Pendaftaran 

Rencana input data Persediaan dan data 
pasien oleh petugas yang bersangkutan. 

Disetujui 
 

 

7 Januari 2010 Bagian Gudang 
Farmasi dan 

Bagian 
Pendaftaran 

Pelaksanaan penerapan database 
persediaan dan data pasien berbasis 

Microsoft Access 

Disetujui 

 
Gambar 8 Schedule Implementasi 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
penulis dapat memberikan kesimpulan  seperti 
yang tercantum berikut ini: 
1. Puskesmas Sukaharja melayani pengobatan 

umum, pelayanan kesehatan ibu dan anak, 
pelayanan kesehatan gigi, immunisasi dan 
pelayanan gizi. 

2. Setiap bukti dokumen yang dimiliki oleh 
puskesmas sebagian besar tidak bernomor, 
jika ada penomoran dilakukan secara 
manual contohnya kartu pasien yang selama 
ini digunakan. 

3. Persediaan 
a. Pencatatan persediaan masih manual 

didalam sebuah buku baik pencatatan 
penerimaan obat dari dinas kesehatan, 
pemakaian obat, dan sisa obat yang ada. 

Sehingga pencatatan menjadi tidak efisien 
karena laporan pencatatan persediaan 
sering kali tidak tersusun rapih. 

b. Semua obat yang diterima dari 3 sumber 
yaitu APBD, ASKES, dan JAMKESMAS melalui 
dinas kesehatan kabupaten/kota di simpan 
dalam satu depo obat. Jumlah jenis obat 
yang ada pada puskesmas sukaharja adalah 
102 jenis obat. 

c. Puskesmas hanya memiliki satu orang 
petugas gudang farmasi dan memiliki satu 
orang pengelola obat. 

d. Buku yang dipakai untuk mencatat 
persediaan obat kadang-kadang tidak 
tersimpan dengan rapih dan aman. 

e. Formulir persediaan obat yang dibuat 
dengan menggunakan program Microsoft 
Access yang diajukan penulis kepada pihak 
puskesmas dapat membantu pihak 
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puskesmas dalam menginput data-data 
persediaan obat baik pencatatan 
penerimaan obat maupun pencatatan 
pemakaian obat. 

f. Petugas gudang farmasi akan lebih mudah 
dalam mencari atau mencatat setiap 
pemakaian permasing-masing obat karena 
setiap obat telah diberi kode obat. Petugas 
cukup memasukkan kode obat kemudian 
rincian masing-masing obat akan muncul.  

4. Data Pasien 
a. Data pasien dicatat dalam sebuah buku 

register dan pencatatan masih manual 
sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk 
mencari data pasien yang akan melakukan 
pengobatan, pelayanan kepada pasien 
menjadi tidak efisien dan sering terjadi data 
pasien tersebut hilang. 

b. Puskesmas memiliki 4 macam kartu pasien 
yaitu kartu warna kuning untuk pasien 
ASKES, warna biru untuk pasien JAMKESMAS, 
dan warna pink untuk pasien umum selain 
dari pasien ASKES dan JAMKESMAS. Jumlah 
pasien yang terdaftar di Puskesmas 
Sukaharja pada saat ini adalah 1200 orang. 

c. Puskesmas menyediakan 2 kartu untuk 
setiap pasien yaitu kartu berukuran besar 
untuk puskesmas dan katu berukuran kecil 
untuk pasien. 

d. Formulir data pasien yang dibuat dengan 
menggunakan program Microsoft Access 
yang diajukan penulis kepada pihak 
puskesmas dapat membantu pihak 
puskesmas dalam menginput data-data 
pasien baik pencatatan pasien baru maupun 
pencatatan pasien lama. 

e. Dengan menggunakan formulir yang dibuat 
dengan Microsoft Access petugas 
pendaftaran cukup menginput nomor pasien 
atau nama pasien yang melakukan 
pendaftaran kemudian data personal pasien 
tersebut akan muncul. 

5. Penerapan database persediaan dan data 
pasien sudah mulai dilaksanakan dengan 
cara menginput data persediaan dan data 
pasien secara bertahap yang dimulai oleh 
penulis kemudian akan dilanjutkan oleh 
petugas gudang farmasi dan bagian 
pendaftaran hingga selesai.   
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