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A. Latar Belakang 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang 

pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional mendefinisikan jaminan kesehatan 

adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 

yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar 

oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 

disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah 

Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.  

UU BPJS menentukan bahwa, “BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan”. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan 

secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan 

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS ketenagakerjaan menurut UU BPJS 

berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, 

jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian (Dinkes Kabupaten 

Purbalingga, 2017). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) 

adalah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, 

mengatur dan menampilkan seluruh jenis data geografis (Irwansyah, 2013). Selain itu 

SIG memberikan informasi yang diperoleh melalui pengenalan obyek pada citra satelit 

sebagai data primer yang dipadukan dengan peta-peta tematik sebagai data sekunder. 

Dalam kasus ini, sistem satelit yang digunakan adalah Global Positioning System (GPS).   
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Menurut Depkes 1991, suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan 

pusat  pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat 

disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Khususnya di Kabupaten 

Purbalingga terdapat 28 fasilitas kesehatan yang melayani BPJS, yang terdiri dari 6 

rumah sakit dan 22 puskesmas. Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi  

masyarakat (pasien) yaitu masih minimnya informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purbalingga terkait informasi geografis penyebaran pelayanan fasilitas kesehatan yang 

melayani BPJS khususnya rumah sakit dan puskesmas. Sehingga selama ini masyarakat 

awam hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut tentang lokasi dan pelayanan 

fasilitas kesehatan yang melayani BPJS. 

Selain masyarakat, petugas dinkes juga kesulitan menemukan lokasi fasilitas 

kesehatan saat akan melakukan tinjauan ke daerah yang jauh dari kota. Jika 

menggunakan google maps pada smarthphone terkadang masih kurang akurat karena jika 

ada lokasi fasilitas kesehatan yang sudah pindah belum ter-update di aplikasi google 

maps pada smartphone. 

Hutama, dkk (2012) membuat aplikasi pengelolaan puskesmas berbasis sistem 

informasi geografis open source. Kelebihan aplikasi ini adalah menggunakan software 

open source sehingga meminimalisir pembajakan, wilayah yang digunakan juga cukup 

luas yaitu provinsi Jawa Barat. Jefri (2016) membangun aplikasi informasi geografis 

pemetan lokasi puskesmas berbasis android di wilayah Kota Pangkalpinang dan 

Kabupaten Bangka. Menu yang disediakan masih terbatas pada peta dan daftar 

puskesmas sehingga informasi yang ada kurang bervariasi.Kedua penelitian tersebut 

masih terdapat beberapa kekurangan, tetapi yang dominan yaitu belum menggunakan 

fitur GPS pada sistemnya, serta interface yang masih sederhana. Sehingga masih 

membutuhkan banyak pengembangan.  

Penelitian ini akan membangun sistem untuk memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan informasi lokasi fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani BPJS di 

Kabupaten Purbalingga berbasis web yang dapat diakses secara online melalui komputer, 

laptop, maupun smartphone. Dengan demikian sistem ini diharapkan dapat membantu 
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masyarakat dalam menemukan lokasi fasilitas kesehatan yang melayani BPJS di 

Kabupaten Purbalingga dengan cepat dan mudah. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat ditentukan 

rumusan masalahnya yaitu belum adanya aplikasi pemetaan lokasi fasilitas kesehatan 

yang melayani BPJS kesehatan di Kabupaten Purbalingga. 

C. Batatasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian pemgembangan sistem ini adalah: 

1. Sistem ini dapat menunjukan arah dari lokasi user menuju lokasi fasilitas kesehatan 

yang dipilih. 

2. Menampilkan informasi lokasi rumah sakit dan puskesmas terdekat dengan teknologi 

GPS (Global Positioning System). 

3. Menampilkan informasi rumah sakit dan puskesmas berupa gambar, nama, alamat, 

nomor telepon, web, deskripsi, dan jarak. 

4. Menampilkan letak lokasi rumah sakit dan puskesmas dari peta virtual google maps 

yang ditampilkan dalam mode map dan satelit sehingga memudahkan dalam 

pembacaan peta. 

5. Menampilkan jenis pelayanan yang dilayani oleh rumah sakit dan puskesmas. 
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