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ABSTRACT

Municipal Health Office conducts the effort to watch the infection HIV/AIDS by second generation surveillance. Data and information of
second generation surveillance activity are not be saved in one database. Development of computerize application prototype with standardized
form can reduce the resistance. Internet media should connect the surveillance p rograms conducted by many institutions.

This research represented operational research. The objective of this research was to develop the design of HIV/AIDS
surveillance information system based on internet application. The step of design system covered Context Diagram, Data Flow Diagram,
System Flow Chart, Data Normalization and Entity Relationship Diagram.

Data were collected by the in-depth interview and document study. In-depth interview was conducted to respondent from East Java
Municipal Health Office, East Java KPAD, UTD PMI Surabaya, Dr. Soetomo Hospital Surabaya and East Java Laboratory o f Health.

The Output of this application was HIV/AIDS indicator covering the indicator of HIV and syphilis prevalence pursuant to age group, AIDS
surveillance prevalence and HIV prevalence of blood donor. The application output of behavioral surveillance were indicators of behavioral
survey covering the percentage of using condom at last comme rcial sex visit, percentage always using condom at comme rcial sex visit in last
week and percentage of using injected drug.

Key words: surveillance information system, HIV/AIDS

PENDAHULUAN

Kasus AIDS di Jawa Timur dilaporkan pertama kali
pada tahun 1989. Sampai dengan bulan Maret 2003, Dinas
Kesehatan Jawa Timur mencatat bahwa jumlah kasus telah
mencapai 841 orang dengan perincian 190 orang penderita
AIDS (60 meninggal), pengidap HIV 368 orang dan darah
donor positif HIV sebanyak 283 kasus.

Berbagai kegiatan dilakukan oleh beberapa instansi
dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Dinas
Kesehatan melakukan tindakan pemantauan prevalensi
HIV/AIDS melalui surveilans dan sentinel terhadap HIV
dan AIDS. Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan
Badan Pusat Statistik untuk melakukan survei perilaku.
Palang Merah Indonesia melakukan upaya pencegahan
dengan melakukan penapisan terhadap darah donor untuk
menjamin darah yang aman dan bebas dari HI V.

Metode surveilans generasi kedua yang dikembangkan
oleh UNAIDS dan WHO menjelaskan bahwa untuk
menerapkan tindakan intervensi secara cepat dan tepat
tidak hanya membutuhkan informasi ten tang peningkatan
kasus pada pengguna napza suntik, wanita penjaja seks
beserta pelanggannya, pria yang berhubungan dengan pria
dan pemantauan HIV saja, namun juga perlu dilakukan
pemantauan terhadap perilaku berisiko pada populasi
tersebut.

Sistem informasi yang ada belum menampung data
masukan dan keluaran kegiatan yang berasal dari berbagai
kegiatan surveilans tersebut. Masukan berbagai sumber
belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu basis data
yang terintegrasi. Data yang diperoleh menjadi terpisah-

pisah sehingga keluaran yang dihasilkan belum dapat
memberikan gambaran yang menyeluruh.

Permasalahan yang semakin kompleks memerlukan
inovasi dari informasi dan sistem yang mendukungnya.
Salah satu inovasi yang bisa dipakai adalah kemajuan
di bidang teknologi komputer dan perangkat lunak
pendukungnya. Pemakaian komputer dalam sistem
informasi kesehatan berdasarkan atas beberapa alasan
antara lain adalah efisiensi dalam melakukan proses dan
analisis data dalam jumlah banyak secara cepat serta dapat
menghasilkan keluaran laporan dan umpan balik bagi yang
memerlukan (Wilson, 2000).

Pencatatan dan pelaporan kegiatan surveilans HIV/
AIDS melibatkan beberapa pihak dengan skala operasi
yang cukup luas. Teknologi yang memungkinkan
percepatan pendistribusian data dan informasi adalah
teknologi jaringan komputer. Ada banyak variasi dalam
pengaturan jaringan komunikasi data, tetapi dasarnya
adalah wide area network (WAN), local area network
(LAN) dan metropolitan area network (MAN), namun
pengaruh paling dramatis pada komunikasi data adalah
internet (McLeod, 2001).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu kiranya
dilakukan desain sistem informasi kasus HIV/AIDS dalam
kemungkinan pengembangan prototipe aplikasi komputer
berbasis internet yang mampu menampung data kegiatan
surveilans generasi kedua HIV/AIDS dari berbagai sumber
dalam satu basis data. Aplikasi yang dimaksud adalah
suatu prototipe software (perangkat lunak) komputer yang
diharapkan dapat melakukan komunikasi data secara cepat
melalui internet dan mampu menghasilkan informasi yang
dibutuhkan oleh pihak-pihak yang memerlukan.
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METODE PENELITIAN

Rancang Bangun Penelitian

Penelitian ini memandang permasalahan sebagai
suatu permasalahan sistem. Penelitian ini merupakan
riset operasional dengan pendekatan sistem untuk
menyelesaikan masalah. Pengumpulan data dilakukan
dengan melakukan telaah dokumen pada form pencatatan
dan pelaporan penanggulanga n HIV/AIDS serta
wawancara mendalam.

Informan

Pemilihan informan tidak dipilih secara acak tetapi
tetap memperhatikan kaidah yang berlaku dalam metode
penelitian kualitatif yaitu kesesuaian (appropriateness)
dan kecukupan (adequacy ). Dengan pertimbangan
kaidah tersebut maka yang ditetapkan sebagai informan
adalah orang-orang yang memiliki hubungan langsung
dengan sistem informasi yang selama ini telah berjalan.
Informan berasal dari instansi yang melakukan upaya
penanggulangan HIV/AIDS yaitu Dinas Kesehatan
Propinsi Jawa Timur, Unit Transfusi Darah Palang
Merah Indonesia (UTD PMI) Cabang Surabaya, Balai
Laboratorium Kesehatan (BLK) Propinsi Jawa Timur, RS
Dr Soetomo dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
(KPAD).

HASIL

Desain sistem atau perancangan sistem merupakan
tahapan atau kegiatan untuk mendapatkan suatu rancangan,
baik untuk penataan maupun untuk pengembangan sistem
yang secara konseptual dapat memecahkan masalah
dengan optimal (Siregar, 1992). Pengembangan desain
sistem ini berdasarkan atas hasil pengumpulan data dan
hasil analisis terhadap sistem penanggulangan HIV/
AIDS.

Diagram Konteks dan Diagram Alir Data

Diagram konteks merupakan pola penggambaran
yang berfungsi untuk memperlihatkan interaksi sistem
informasi tersebut dengan lingkungan di mana sistem

tersebut ditempatkan (Oetomo, 2002). Diagram konteks
sistem surveilans HIV dan AIDS berbasis internet dapat
dilihat pada gambar 1.

Masukan atau input yang dibutuhkan sistem ini berasal
dari entitas hasil kegiatan surveilans yang dilakukan dalam
upaya penanggulangan. Data diperolah dari dokumen atau
formulir pencatatan dan pelaporan kegiatan surveilans.
Data tersebut akan dikirim melalui media internet. Data
selanjutnya masuk dalam proses sistem dan diolah di
sebuah server. Keluaran atau output sistem dapat menjadi
masukan bagi entitas Dinas Kesehatan dan KPAD. Hasil
pengolahan sistem tersebut diharapkan berupa indikator-
indikator HIV dan AIDS yang terdapat dalam suatu
halaman web yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Gambaran aliran data dalam sistem hingga pengiriman
lewat internet dapat dilihat lebih jelas pada Diagram
Alir Data atau Data Flow Diagram (DFD). Diagram
Alir Data merupakan peralatan yang berfungsi untuk
menggambarkan secara rinci mengenai sistem sebagai
jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu sama
lain dengan menunjukkan dari dan ke mana data mengalir
serta penyimpanannya (Oetomo, 2002). Gambar 2
memperlihatkan DFD dari sistem informasi surveilans
HIV dan AIDS di Jawa Timur.

Penyusunan DFD didasarkan atas proses arus informasi
berupa pencatatan dan pelaporan yang dilakukan pada
setiap kegiatan surveilans. Form pencatatan dan pelaporan
yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Formulir laporan surveilans sentinel HIV
2. Formulir hasil pemeriksaan spesimen dari BLK
3. Formulir laporan penderita AIDS
4. Formulir laporan kegiatan teknis UTD-PMI Cabang

Surabaya
5. Formulir laporan kasus IMS melalui pendekatan

sindrom berdasarkan jenis kelamin dan umur
6. Formulir laporan kasus IMS melalui pendekatan

etiologis berdasarkan jenis kelamin dan umu r.

Pada DFD  dapat dilihat  bahwa setiap kegiatan
surveilans memiliki proses yang tidak sama. Hal tersebut
tergantung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan
pada setiap upaya penanggulangan dan surveilans yang
dilakukan pada masing-masing instansi.

Surveilans HIV

Surveilans AIDS

Penapisan Darah Donor

Surveilans IMS

Survei Perilaku

Input

Sistem Informasi
Surveilans

HIV/AIDS berbasis
Internet

Output
Dinkes Prop Jatim

KPAD

Masyarakat

Gambar 1. Diagram konteks sistem informasi surveilans HIV & AIDS berbasis internet di Jawa Timur
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Gambar 2. DFD sistem informasi surveilans HIV/AIDS berbasis internet di Jawa Timur
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Hasil kegiatan surveilans kemudian dimasukkan dalam
formulir pencatatan yang berupa halaman web. Data dalam
halaman web tersebut dikirim melalui media internet dan
selanjutnya akan masuk ke basis data server. Data yang
terkumpul tersebut kemudian diolah di server. Pengolahan
didasarkan pada keluaran berupa indikator terpilih yang
diharapkan. Hasil pengolahan berupa indikator terpilih
tersebut kemudian ditampilkan kembali dalam halaman
web.

PEMBAHASAN

Pada proses DFD dapat dilihat jenis data yang
dihasilkan dan nama-nama file yang dibutuhkan dalam
membangun sistem informasi. Data tersebut menyimpan
hasil setiap proses kegiatan sistem. Proses DFD juga
memperlihatka n file-file yang dibutuhkan dalam
pengembangan sistem informasi surveilans HIV/AIDS.
File-file tersebut akan menyimpan variabel yang akan
diolah untuk menghasilkan indikator. Daftar fungsi
masing-masing file dapat dilihat pada tabel 1.

Diagram Alir Sistem

Diagram Alir atau Flow Chart adalah bagan yang
menunjukkan alir di dalam program atau prosedur secara
logika. Diagram ini dapat digunakan terutama untuk alat
bantu komunikasi dan dokumentasi (Jogiyanto, 1999).
Diagram alir sistem informasi surveilans HIV dan AIDS
dapat dilihat pada gambar 3.

Pada gambar diagram alir tersebut dapat dilihat bahwa
proses diawali dengan pendefinisian variabel. Proses
pendefinisian variabel adalah pembuatan variabel-variabel
sebagai tempat penyimpanan data hasil kegiatan. Variabel
tersebut mewakili variabel yang ada dalam formulir
pencatatan dan pelaporan. Variabel-variabel dasar yang
mewakili identitas penderita disimpan dalam tabel utama
(master table). Pada Diagram Alir tersebut dapat dilihat
hubungan antara variabel dasar dan kebutuhan file yang
sebelumnya telah ditentukan pada proses DFD. Analisis
yang dilakukan pada basis data merupakan pengolahan

antara variabel-variabel yang terdapat pada tabel utama
dan file lain yang dibutuhkan. Pemilihan variabel yang
digunakan dapat ditentukan melalui perancangan basis
data.

Normalisasi Data dan Diagram Hubungan Entitas

Proses mengorganisasikan file untuk menghilangkan
kelompok elemen yang berulang disebut dengan
normalisasi (Jogiyanto, 1999). Dari hasil normalisasi
diikuti proses pembuatan Diagram Hubungan Entitas
atau Entity Relationship Diagram (ERD) untuk
menghubungkan variabel-variabel yang saling berkaitan.
Hasil kegiatan normalisasi dan ERD data dari surveilans
HIV dan AIDS dapat dilihat pada gambar 4.

Struktur Prototipe

Pembuatan prototipe diawali dengan pembuatan
struktur situs yang berisi prototipe aplikasi. Karena
prototipe yang diharapkan memiliki basis media internet,
maka struktur prototipe yang disusun juga berdasarkan
aturan yang berlaku pada halaman situs pada umumnya.
Struktur tersebut dapat dilihat pada gambar 5.

Struktur pada gambar 5 juga merupakan site map atau
peta situs yang menggambarkan hubungan antar halaman
yang pada suatu situs. Tiap halaman pada situs ini saling
dihubungkan dengan fasilitas hyperlink.

Pembuatan antar Muka

Langkah berikutnya dalam desain sistem adalah
pembuatan antar muka atau interface. Tampilan antar
muka ini berfungsi menghubungkan pemakai komputer
atau user dengan aplikasi. Tampilan antar muka dibuat
untuk memudahkan pengguna dalam melakukan interaksi
dengan aplikasi. Interaksi tersebut dapat berupa pemasukan
data maupun pengolahan data.

Media internet memiliki bahasa standar yang dipakai
untuk membuat halaman situs. Bahasa standar yang
dipakai tersebut adalah HTML (Hypertext Markup
Language). Tampilan halaman awal situs dapat dilihat
pada gambar 6.

Tabel 1. File yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi surveilans HIV/AIDS dan fungsinya

Nama File Fungsi

Jenis Kegiatan Menyimpan informasi jenis kegiatan surveilans HIV
Lokasi Kegiatan Menyimpan informasi lokasi kegiatan surveilans HIV
Kabupaten/Kota Menyimpan informasi informasi kab/kota tempat kegiatan surveilans
Sasaran Surveilans HIV Menyimpan informasi sasaran surveilans HIV
Sasaran Survei Perilaku Menyimpan informasi sasaran survei perilaku
Sex Menyimpan informasi jenis kelamin
Daerah Tinggal Menyimpan informasi daerah tinggal penderita AIDS
Sebab Kematian Menyimpan informasi penyebab kematian penderita AIDS
Faktor Risiko Menyimpan informasi faktor risiko penderita AIDS
Bulan Menyimpan informasi bulan kegiatan penapisan darah donor
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Gambar 3. Gambar diagram alir sistem informasi surveilans HIV dan AIDS berbasis internet di Jawa Timur

Gambar 4. ERD sistem informasi surveilans HIV & AIDS berbasis internet di Jawa Timur
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Gambar 5. Struktur prototipe situs surveilans HIV dan AIDS berbasis internet di Jawa Timur

Gambar 6. Tampilan halaman awal prototipe situs HIV/AIDS
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Disain tampilan pada gambar 6 merupakan halaman
awal yang pertama kali bila situs ini dipanggil. Halaman
awal atau biasa disebut Home itu berisi latar belakang
pembuatan situs dan memuat hyperlink untuk menuju
ke halaman lain seperti halaman Informasi dan halaman
Penelitian. Halaman Informasi berisi berita, kabar
dan rencana kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
Halaman Penelitian dapat berisi penelitian, riset dan
kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dalam rangka
penanggulangan HIV dan AIDS. Masukan dan bahan
untuk Halaman Informasi dan Penelitian berasal dari
KPAD atau Dinas Kesehatan. Halaman ini diharapkan
selalu di update sehingga dapat terus menghasilkan
informasi yang aktual.

Halaman Input Data terdiri dari empat bagian yaitu
halaman surveilans HIV, surveilans AIDS, penapisan
darah donor dan survei perilaku. Halaman-halaman
tersebut digunakan untuk instansi penyelenggara kegiatan
surveilans HIV dan AIDS untuk memasukkan data hasil
kegiatan atau kasus yang ditemui.

Halaman ini memiliki password sehingga tidak
semua instansi dapat membukanya. Fasilitas password
disediakan untuk menjaga agar pemasukkan data hanya
dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Fasilitas
password juga digunakan untuk menjamin kerahasiaan
data.

Halaman Input Data berupa formulir digital yang
memuat variabel-variabel yang dipakai dalam kegiatan
surveilans HIV/AIDS. Formulir ini terhubung dengan basis
data yang ada pada server, sehingga setelah pengisian
formulir maka data yang dimasukkan akan dikirim melalui
media internet dan selanjutnya masuk dalam basis data
server.

Instansi yang dapat memasuki halaman ini adalah
petugas Dinas Kesehatan dan petugas PMI yang ditunjuk.
Pada halaman Input Data ini petugas Dinas Kesehatan
dapat memasukkan informasi hasil kegiatan surveilans
HIV/AIDS dan survei perilaku. Halaman pemasukan
data penapisan darah donor dapat diisi oleh pihak yang
bertanggung jawab di PMI. Hasil pemasukan data akan
disimpan dalam basis data yang berada di server. Data
tersebut kemudian diolah dan ditampilkan kembali dalam
halaman web berupa halaman Laporan yang dapat diakses
melalui hyperlink Laporan.

Situs ini juga berisi informasi tentang estimasi atau
perkiraan infeksi HIV di propinsi Jawa Timur. Informasi
ini diperoleh dari laporan kegiatan estimasi populasi
rawan terinfeksi HIV yang dilakukan oleh Departemen
Kesehatan dan KPAN. Metode estimasi ini diperlukan
untuk menggambarkan besarnya masalah HIV di suatu
daerah. Tiap propinsi perlu mengembangkan estimasi
ini mengingat tiap daerah mempunyai kultur berbeda
yang mempengaruhi epidemi HIV. Selain itu, Indonesia
sedang melaksanakan proses desentralisasi di mana daerah
mengambil keputusan sendiri dalam pelayanan kesehatan
termasuk penanggulangan HIV/AIDS.

Hasil Keluaran Indikator

Disain dan pembuatan keluaran dan masukan prototipe
didasarkan pada keluaran indikator terpilih yang akan
dihasilkan. Indikator tersebut meliputi prevalensi HIV dan
sifilis berdasarkan kelompok umur, prevalensi surveilans
AIDS dan prevalensi HIV pada darah donor. Indikator pada
survei perilaku meliputi persentase pemakai kondom pada
hubungan seks terakhir, persentase selalu menggunakan
kondom pada hubungan seks di minggu terakhir dan
persentase yang pernah menggunakan narkoba suntik.

Pada halaman masukan surveilans HIV dilakukan
pemasukan data kegiatan surveilans HIV dan sifilis
berdasarkan kelompok umur. Keluaran dari pemasukan
data tersebut adalah informasi indikator prevalensi
kejadian HIV dan sifilis berdasarkan kelompok umur pada
periode tertentu. Mengingat surveilans sentinel di Jawa
Timur dilakukan sedikitnya satu kali dalam satu tahun
maka periode yang digunakan adalah tahun.

Disain dan pembuatan halaman masukan untuk
kegiatan surveilans AIDS juga didasarkan atas keluaran
indikator prevalensi AIDS. Pengisian kasus AIDS pada
halaman masukan surveilans AIDS dapat mendukung
informasi indikator prevalensi AIDS yang ditemukan dan
dicatat. Pelaporan kasus AIDS tidak memiliki periode
tertentu. Jika ditemukan kasus maka dilakukan pelaporan
secara langsung dari unit pelapor ke Dinas Kesehatan.
Mengingat prototipe ini merupakan aplikasi berbasis
internet yang diharapkan selalu dilakukan peremajaan
(update) pada informasinya, maka informasi kasus AIDS
diharapkan juga dapat ditampilkan dan didiseminasikan
dengan lebih cepat.

Keluaran indikator prevalensi HIV pada darah donor
dapat diperoleh dengan pemasukan data pada halaman
pemasukan data penapisan darah donor. Hasil laporan
pada halaman situs laporan penapisan darah donor dan
print out prototipe berisi informasi jumlah kantong darah
positif HIV pada tiap bulan.

Variabel indikator perilaku telah tersedia pada halaman
masukan data survei perilaku sehingga informasi tentang
indikator perilaku dapat langsung dapat dilihat pada
halaman laporan survei perilaku dan print out prototipe.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan sistem informasi surveilans HIV/AIDS
yang dilakukan di Surabaya menghasilkan beberapa
kesimpulan yaitu:
1. Pengembangan Sistem Informasi Surveilans HIV/AIDS

berbasis internet di Jawa Timur dilakukan berdasarkan
surveilans generasi kedua yang dapat menampung
informasi dari surveilans biologi dan surveilans
perilaku.

2. Disain rancangan masukan dan keluaran prototipe
dibuat melalui proses disain sistem yang meliputi
Diagram Konteks, DFD, Diagram Alir Sistem,
Normalisasi Data dan ERD.
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3. Informasi keluaran menghasilkan informasi berupa
indikator prevalensi HIV dan sifilis berdasarkan
kelompok umur, prevalensi surveilans AIDS dan
prevalensi HIV pada darah donor, sedangkan indikator
pada survei perilaku meliputi persentase pemakai
kondom pada hubungan seks terakhir, persentase selalu
menggunakan kondom pada hubungan seks di minggu
terakhir dan persentase yang pernah menggunakan
narkoba suntik.

Saran yang perlu disampaikan dalam pengembangan
sistem informasi surveilans HIV/AIDS berbasis internet
di Jawa Timur adalah:
1. Perlu dikembangkan suatu sistem informasi yang

memungkinkan komunikasi data dan informasi yang
bersifat lintas sektor seperti aplikasi berbasis web
atau internet. Dalam pembuatannya perlu ditetapkan
standarisasi pada komponen pembentuk sistem
termasuk variabel dan kode pencatatan dan pelaporan
untuk mengurangi kerancuan dan duplikasi data.

2. Teknologi internet berkembang sangat cepat. Penerapan
sistem informasi surveilans HIV dan AIDS diharapkan
dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi.
Penggunaan teknologi server side script seperti ASP dan
PHP dapat menghasilkan aplikasi yang dinamis. Pada
kasus dengan kecenderungan untuk meningkat sangat
tinggi, membutuhkan aplikasi basis data yang cukup
stabil untuk menampung data dalam jumlah banyak.
Beberapa aplikasi basis data yang dapat digunakan

adalah SQL (Structured Query Language), MySQL
dan Oracle. Penggunaan aplikasi bersifat freeware dan
open source yang murah dan gratis seperti PHP, basis
data MySQL dan server Apache dapat dipertimbangkan
untuk menekan biaya.
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