
BAB   II 

LANDASAN  TEORI 

 

2.1. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 

Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, maka Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintahan 

daerah di bidang kesehatan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.  

Dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan, Kepala Dinas dibantu oleh 

Pembantu Pimpinan, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.  Pembantu 

Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepada Bagian Tata 

Usaha.  Bagian Tata Usaha terdiri dari sub-bagian Perencanaan dan Informasi 

Kesehatan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum, 

bertugas untuk membuat dan memberikan laporan kerja Dinas dan Informasi 

Kesehatan. 

 

2.2. Sub Bagian Kepegawaian 

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan 

pengelolaan administrasi dan latihan pegawai di Dinas Kesehatan.  Yang termasuk 

dalam administrasi kepegawaian adalah : 

1. Pengangkatan pegawai  

a. Pengangkatan pegawai baru  adalah pelaksanaan kegiatan administrasi 

kepegawaian untuk mengsisi formasi yang lowong. Pengangkatan pegawai 

baru  diberikan kepada setiap warga negara yang  memenuhi syarat untuk  

menjadi pegawai sesuai  prosedur dan  tata kerja yang di tetapkan oleh 
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pemerintah, sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan 

diangkat  menjadi pegawai negeri sipil.  

b. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi Pegawai Negeri sipil 

adalah  proses  yang diberikan kepada calon pegawai negeri sipil  yang telah 

menjalani  masa percobaan sekurang-kurangnya  1 tahun dan  paling lama 2 

tahun maka  pegawaitersebut dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil 

dan harus memenuhi semua syarat adaminsitrasi yang ditetapkan  oleh 

kepegawaian  seperti  lulus latihan prajabatan dan  lulus ujian kesehatran. 

Pengangkatan  pegawai baru maupun calon pegawai negeri sipil disesuaikan 

dengan dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1976 

 

3. Mutasi dan promosi pegawai 

Mutasi dan promosi dilakukan dalam rangka untuk  meningkatkan  daya guna  

dan hasil guna  maka diadakan  pemindahan pegawai negeri sipil  antar instansi 

atau  antar wilayah kerja.   

4. Jabatan  Pegawai Negeri Sipil  

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawwab,  

wewenang dan hak seseorang  pegawai negeri sipil  dalam suatu satuan 

organisasi. Jarbatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawwab,  wewenang dan hak seseorang  pegawai negeri sipil  dalam   

rangka memimpin   suatu ssatuan organisasi negara. Jabatan fungsional adalah  

jabatan yang tidak secara tegas  disebutkan dalam  struktur organisasi, tetapi dari 

sudut fungsinya  diperlukan oleh organisasi  seperti peneliti dan  dokter.   

5. Pendidikan dan latihan 

Pendidikan  dan latihan diberikan kepada   calon pegawai negeri sipil maupun 

pegawai negeri sipil. Pendidikan dan latihan dimaksud diberikan untuk 

menunjang karier dan memudahkan seseoran pegawai negeri sipil  pada saat 
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memduduki suatu jabatan tertentu.  Pendidikan tersebut berupa pendidikan  dan 

latihan kedinasan termasuk sekolah-sekolah kedinasan.   

6. Hak-hak pegawai negeri sipil 

Hak-hak pegawai negeri sipi  adalah  pemberian hak  dari pemerintah  pusat 

kepada pegawai negeri sipil yang sudah menjalankan kedinasan dalam suatu 

organisasi  pemerintah  baik ditingkat pusat maupun dirtingkat daerah. Hak-hak 

tersebut antara lain gaji,  pemberian  cuti  dan pemberian pensiunan. 

7. Disiplin Pegawai 

Disiplin pegawai  merupakan suatu prosedur dan tingkah laku   pada setiap 

individu pegawai didalam menjalankan  tugas  dan tanggung jawabnya. Apabila 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimanatkan kepadanya  ternyata 

pegawai yang bersangkutan telah melanggar perintah tersebut maka  dapat 

dikenakan hukuman  disiplin sesuai peraturan yang berlaku. 

8. Identitas Pegawai 

Identitas  pegawai yang dimaksud adalah  semua identitas yang dimiliki oleh  

pegawai negeri sipil  pada saat  aktif melaksanakan tugas kepegawaian  sehingga 

mudah untuk memenuhi segala syarat administrasi  seperti pengusulan semua 

jenis  kepegawaian.   

9. Dokumentasi Pegawai 

Dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kesehatan 

Propinsi  daerah Istimewa Yogyakarta, maka setiap dokumen  Pegawai negeri 

sipil  perlu disimpan dan dipelihara  dengan menggunakan file. File Pegawai 

negeri sipil ini  memuat  setiap jenis  kenaikan pangkat pegawai, mutasi pegawai  

dan yang lainnya yang berhubungan dengan status kepegawaian Untuk 

menyimpan semua file tersebut diatas maka diperlukan suatu sisitem 

komputerisasi yang memadai untuk mempermudah proses penyimpanannya.   
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2.3. Pengertian Sistem  

Mempelajari sistem haruslah mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sistem 

itu sendiri.  Definisi sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-

komponen atau subsistem-subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan tertentu.  

Jadi suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem-subsistem atau bagian yang 

saling berinterkasi dan saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga 

tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai 

komponen, batas sistem, limgkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, 

pengolah dan sasaran.  Dengan demikian suatu sistem haruslah sebagai suatu 

kesatuan yang bulat dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang  lain.   

Dalam sistem Kepegawaian Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta mempunyai batas sistem yang terbatas hanya pada kantor tersebut, 

lingkungan luar sistem adalah masyarakat yang ada di luar sistem tersebut, 

masukannya adalah data-data yang berhubungan dengan kepegawaian, dan sasaran 

yang akan dicapai adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai.  

 

2.4. Pengertian Informasi 

Suatu sistem tentu membutuhkan informasi sebagai bagian dari sistem tersebut.  

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya.  Jadi informasi berasal dari data yang telah diolah.  

Sedangkan data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian pada saat 

tertentu dan kesatuan nyata yang dapat berupa obyek nyata seperti tempat, benda dan 

orang.  Data tersebut merupakan bahan mentah yang diolah menjadi sebuah informasi 

sehingga dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai pertimbangan pengambilan 

keputusan bagi pengguna. 
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Kualitas suatu informasi tergantung tiga hal, yaitu harus akurat, tepat waktu dan 

relevan.  Akurat berarti bahwa informasi haruslah bebas dari kesalahan-kesalahan 

atau jelas mencerminkan maksudnya.  Tepat Waktu berarti informasi yang diterima 

tidak boleh terlambat karena informasi yang sudah usang tidak mempunyai nilai lagi.  

Relevan adalah informasi mempunyai manfaat untuk pemakaianya. 

Manajemen membutuhkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan 

yang akan diambil.  Sumber informasi untuk pengambilan keputusan manajemen 

dapat diperoleh dari pihak eksternal maupun dari pihak internal.  Informasi internal 

diperolah dari sistem informasi berupa informasi PDE dan non PDE.  Sistem 

informasi mempunyai peran yang penting dalam menyediakan informasi bagi 

manajemen semua tingkatan.  Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi dapat mengena dan berguna bagi manajemen, maka analisis sistem haruslah 

mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang diinginkan oleh manajemen. 

 

2.5. Pengertian Data Base 

Data base didefenisikan sebagai suatu kumpulan  file-file yang saling berelasi  

yang mempunyai kegiatan  antara satu file dengan  file lainnya sehingga  membentuk 

satu  bangunan data ( Kristanto.H,1993).  Relasi tersebut bisa ditunjukkan  dengan 

kunci dari tiap file  yang ada.  Dalam suatu  file terdapat  record-record  sejenis, sama  

besar dan bentuk merupakan kumpulan entity yang seragam.  Satu record terdiri dari  

field-field yang saling  berhubungan untuk menunjukkan  bahwa field tersebut dalam 

satu pengertian  yang lengkap dan direkam dalam satu record.  Untuk menyebut isi 

field  maka digunakan attribut  yang merupakan  judul dari kelompok  entity tertentu.  

   Perancangan database merupakan suatu hal yang sangat penting  karena dapat 

memberikan informasi kepada pemakai tentang sistem yang dibuat dan dapat 

membantu memudahkan dalam proses  pengolahan data dalam data base  itu sendiri. 

Hal ini tidaklah  mengherankan kalau dalam  perancangan data base harus informatif 
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dan memuaskan, sesuai dengan kebutuhan yang ada.  Bahkan bila diperlukan dalam 

merancang data base tersebut dapat memenuhi keperluan saat ini maupun di masa 

yang akan datang.  Supaya  memudahkan dalam perancangan  data base  ada berbagai 

mode dan teknik  tersendiri yang perlu dimengerti sebagai pedoman dasar  dan sangat  

membantu dalam pengolahan  data.  Beberapa pedoman tesebut  diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Merancang mode konseptual,  sebagai gambaran  yang menunjukkan entri data 

dan relasi data berdasarkan pada proses yang  dinginkan oleh organisasi atau 

sistem. 

2. Teknik normaliasi,  langkah atau proses yang mengorganisasikan file untuk 

menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang. 

3. Desain sistem (system design),  untuk memberi gambaran secara umum kepada  

pemakai tentang sistem yang baru. 

4. Seleksi sistem (selection system), tahap pemilihan  pada perangkat keras dan 

perangkat lunak  yang akan digunakan  dalam pengoperasian sistem baru.  

5. Implementasi sistem, tahap penempatan sistem yang tepat sehingga siap 

dioperasikan. 

 

2.6. Sistem Informasi Manajemen bagi Organisasi Publik 

Sistem informasi manajemen merupakan salah satu konsep yang penting dalam 

ilmu administrasi negara.   Organisasi publik sebagai fokus dalam ilmu administrasi 

negara selalu mengkaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya.  Salah 

satu sumber daya yang cukup penting adalah informasi.  Indikator  kesehatan 

organisasi terlihat pada kelancaran pencapaian tujuan organisasi.  Ketidakstabilan 

dalam pencapaian tujuan karena terhambatnya informasi termanifestai dalam 

keputusan yang tidak menggambarkan permasalahan yang dihadapi, karena memang 

tidak didukung oleh tersedianya informasi yang berkualitas. 
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Organisasi publik sebagai lembaga pelayanan kepentingan masyarakat 

diharapkan mampu meningkartkan efisien dan efektifitas dalam pelayanan umum 

yang lebih baik dan tidak hanya  sekedar pengadaan persangkat keras komputer tetapi 

juga mampu menerapkan pengembangan sistem secara berkesinambungan.  

Pengembangan organisasi itu dimaksudkan   agar organisasi mampu mengantisipasi 

dan menjawab perubahan-perubahan yang terjadi akibat tuntutan masyarakat modern 

yang makin kompleks. Pengembangan organiasi diperlukan oleh setiap entitas 

organiasi  agar dapat eksis sesuai dengan misi dan tujuan mereka.   

Untuk membuat suatu sistem informasi yang efisien dan dapat diandalkan dalam 

membuat  keputusan-keputusan manajemen, dibutuhkan unsur teknologi, yaitu 

teknologi otomasi atau komputerisasi.   Namun perlu diingat, bahwa pengembangan 

organisasi yang dipicu oleh tersedianya teknologi otomasi atau teknologi 

komputerisasi tidak begitu saja dapat dilaksanakan dengan pengetahuan dasar tentang 

perangkat kerasnya.  Pemahaman tentang pemenuhan kebutuhan perangkat lunak dan 

perangkat otak dan kebutuhan akan informasi dalam organisasi juga tidak kalah 

pentingnya.  Kebutuhan akan pengembangan organisasi, bukan sekedar menyangkut 

perangkat teknologi pendukungnya.  Kebutuhan yang terpenting adalah solusi.  Dan 

untuk maksud itu, solusi teknologi dimaksudkan untuk menjawab perubahan-

perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi maupun tuntutan terhadap 

organisasi.  Solusi memang tidak mudah dirumuskan dan dilaksanakan, sama halnya 

dengan proses manajemen, tidak ada rumus yang pasti dalam solusi masalah dalam 

organisasi tertentu.  Solusi yang berjalan dengan baik bagi organisasi yang satu 

mungkin berbeda dengan organisasi yang lain,  meskipun karakterisitik organisasi itu 

sama.   

 

 

 


