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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Upaya pemeliharaan kesehatan ibu dan anak sejak dini merupakan strategi 

dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat 

kesehatan ibu dan anak. Pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang fokus dalam 

penanganan ibu dan anak dapat dilakukan pada Posyandu (Pos pelayanan 

terpadu). Posyandu adalah pusat pelayanan kesehatan dasar yang terdapat di 

lingkungan desa sebagai ujung tombak dari upaya membangun kesehatan berbasis 

masyarakat guna mengurangi angka kematian pada ibu dan anak. Posyandu 

dinyatakan sebagai UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) yang mana 

pembangunan kesehatan dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat dan dari 

masyarakat. Kegiatan Posyandu dijalankan oleh anggota masyarakat yang dipilih 

secara swadaya yang nantinya akan dilatih menjadi seorang kader kesehatan yang 

terampil di bawah bantuan petugas kesehatan atau bidan desa. 

Desa Jati Kulon adalah desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Jati. Pada 

desa Jati Kulon memiliki delapan Posyandu aktif yang tersebar di 6 RWnya yang 

diketuai oleh ibu Darminah. Masing-masing Posyandu memiliki nama yang 

berbeda yaitu matoa 1 sampai dengan matoa 8 dengan hari buka dan lokasi yang 

berbeda sesuai kesepakatan saat pembentukan. Kegiatan Posyandu diadakan rutin 

setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut, Posyandu  matoa 1 diadakan di 

Balai desa setiap tanggal 17, Posyandu matoa 2 di rumah bapak Rasmu yang 

bertempat di RW 04 yang di adakan di tanggal 27, Posyandu matoa 3 berada di 

rumah ibu Ruyanah di RW 05 pada setiap tanggal 25, Posyandu matoa 4 di rumah 

ibu Kurin RW 01 yang diselenggarakan setiap tanggal 22, Posyandu matoa 5 

berada di rumah ibu Jumini yang bertempat di RW 04 diadakan pada tanggal 24, 

Posyandu matoa 6 berada di RT 04 lumbung yang diadakan setiap tanggal 24, 

Posyandu matoa 7 berada di RT 05 dukuh kencing dan matoa 8 yang diadakan 

setiap tanggal 15. Dalam penyelenggaraan kegiatannnya desa Jati Kulon memiliki 

satu bidan desa yang bernama ibu Retnowati, Amd.Keb yang memiliki peran 

sebagai pendamping kader melakukan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta 
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menganalisa suatu permasalahan kesehatan yang terjadi. Sebelum hari buka 

Posyandu kader bertugas memberikan informasi mengenai jadwal bahwa akan 

diadakan Posyandu ibu dan anak pada saat pertemuan PKK atau dengan 

memberikan surat edaran. 

Jenis pelayanan kesehatan yang didapat oleh ibu dan anak peserta Posyandu 

pada saat berkunjung adalah penimbangan balita yang rutin dilakukan setiap 

bulannya untuk pemantauan pertumbuhan dan deteksi sedini mungkin 

penyimpangan pertumbuhan anak. Hasil dari penimbangan tersebut kemudian 

dicatat pada KMS (Kartu Menuju sehat) yang terdapat pada buku pink yang di 

miliki setiap peserta Posyandu untuk dapat diketahui status pertumbuhan anak. 

Pada Posyandu anak akan mendapatkan layanan 5 imunisasi dasar yaitu BCG, 

DPT, Polio, Hepatitis b, Campak. Imunisasi berguna agar anak terhindar dari 

berbagai macam penyakit. Selain itu Posyandu memberikan makanan pendamping 

asi dan makanan tambahan untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya. 

Kesehatan ibu juga tak luput dari pantauan Posyandu. Pemeliharaan kesehatan ibu 

di Posyandu berupa pemeriksaan kehamilan, pemberian pil penambah darah  dan 

untuk yang melakukan program KB (Keluarga Berencana) dapat berkonsultasi 

dengan bidan desa. Semua hasil pelayanan Posyandu yang didapat berupa data-

data kemudian akan dicatat oleh kader pada buku register posyandu sebagai arsip. 

Pada tahap terakhir bidan desa memberikan penyuluhan dan konseling mengenai 

kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebelumnya. 

Secara umum pencatatan dan pelaporan Posyandu mengalami berbagai macam 

kendala karena belum terkomputerisasi, data-data kesehatan yang dihasilkan 

masih ditulis pada buku register. Hal tersebut akan mempersulit jika sewaktu-

waktu data dibutuhkan dan harus mencari satu persatu. Selain itu masih 

ditemukan laporan hasil pemeriksaan yang belum terisi secara lengkap. Belum 

terisinya laporan tersebut disebabkan kader kesulitan karena kolom tabel yang 

disediakan pada buku register terlalu kecil dan banyaknya jumlah anak yang akan 

meningkat setiap waktunya. Kepekaan peserta terhadap rutinitas kegiatan 

Posyandu masih rendah. Masih banyak ibu yang enggan hadir untuk 

memeriksakan kesehatannya di posyandu. Kendala selanjutnya adalah informasi 
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pengingat jadwal hari buka Posyandu hanya di sampaikan sekali sangatlah tidak 

efektif karena para ibu cenderung akan lupa dan justru mengabaikannya. Tidak 

adanya informasi pengingat jadwal imunisasi anak secara otomatis dan periodik 

yang diberikan sesuai dengan usia anak dan imunisasi apa yang harus diberikan. 

Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan waktu pemberian imunisasi sehingga 

akan menimbulkan resiko penyakit pada anak. Pada Posyandu desa Jati Kulon 

perlu di bangun fasilitas kesehatan berupa pemberian layanan informasi seputar 

kesehatan mengenai gizi, tumbuh kembang anak dan saran- saran sesuai dengan 

kondisi kesehatan pasca melakukan pemeriksaan di Posyandu. Informasi yang di 

dapat ibu dan anak berbeda-beda sesuai dengan kesehatan masing-masing peserta. 

Dengan adanya bebagai kendala maka Posyandu desa jati kulon membangun 

suatu sistem notifikasi dengan memanfaatkan SMS sebagai inovasi untuk 

menambah mutu pelayanan kesehatan pada Posyandu. Dengan memanfaatkan 

media komunikasi berupa telepon seluler yang saat ini sudah banyak digunakan 

masyarakat yang dinilai sebagai mode komunikasi praktis dan dimiliki peserta 

Posyandu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem notifikasi sebagai 

solusi penyebaran informasi secara otomatis mengenai jadwal kunjungan, jadwal 

imunisasi serta informasi lain terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak berupa 

saran-saran terkait kondisi kesehatan masing-masing peserta. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah Sistem Informasi Layanan SMS Notifikasi Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA) Pada Posyandu Desa Jati Kulon yang diharapkan dapat membantu 

warga khususnya para ibu atau orang tua dalam meningkatkan kesadaran 

pentingnya hidup sehat. Serta inovasi terkait sarana yang telah terpenuhi akan 

menjadi daya tarik untuk menarik minat warga peserta Posyandu Desa Jati Kulon 

untuk berkunjung ke Posyandu karena, dengan adanya sistem tersebut peserta 

merasa mendapatkan perhatian dalam meningkatkan kesehatannya.. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan 

yang ada sesuai dengan latar belakang yaitu bagaimana cara sistem melakukan 

penyebaran informasi mengenai jadwal kunjungan kegiatan Posyandu, jadwal 
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imunisasi, informasi seputar kesehatan ibu dan anak, serta saran sesuai dengan 

kondisi kesehatan setelah pemeriksaan menjadi lebih efektif dengan menggunakan 

SMS notifikasi yang ditujukan untuk warga khususnya peserta Posyandu. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak keluar dari permasalahan yang ada, 

maka penulis membatasi permasalahan yaitu : 

a. Perancangan sistem Posyandu yang lebih terstruktur dalam pengelolaan 

pendataannya. 

b. Pembahasan mengenai layanan informasi jadwal kegiatan secara otomatis 

yang dikirimkan kepada peserta Posyandu. 

c. Pembahasan dalam  pemberian informasi mengenai imunisasi sesuai usia 

anak dan urutan imunisasi yang harus diberikan secara otomatis melalui SMS 

notifikasi  

d. Adanya fasilitas pengingat saran kesehatan sesuai dengan kondisi 

pemeriksaan terakhir peserta Posyandu.  

e. Penggunaan layanan SMS notifikasi yang praktis dengan menggunakan 

bantuan aplikasi Gammu. 

f. Sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP, database yang 

digunakan adalah MySQL . 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini yaitu : 

a. Menghasilkan website untuk melakukan pengelolaan data pada Posyandu 

desa Jati Kulon. 

b. Meminimalisir kesalahan dalam penginputan data-data Posyandu. 

c. Memberikan informasi notifikasi jadwal kegiatan, notifikasi memberian 

imunisasi, dan notifikasi pemberian saran kesehatan. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi Posyandu 

1. Mempermudah kader dalam mengelola data kesehatan ibu dan anak berbasis  

website. Serta mempermudah dalam mendistribusikan suatu informasi untuk 

peserta posyandu menggunakan SMS notifikasi. 

2. Sebagai referensi mahasiswa yang akan melaksanakan skripsi pada Posyandu. 

b. Bagi Akademik 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya studi yang membahas mengenai 

sistem informasi layanan SMS notifikasi bagi kesehatan ibu dan anak pada 

Posyandu.  

2. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa dalam penyusunan proposal 

skripsi pada periode selanjutnya. 

c. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisa suatu sistem 

menggunakan SMS notifikasi. 

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat, relevan, dan valid maka penulis 

mengumpulkan sumber data dengan cara : 

1.6.1.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara 

langsung dari objek penelitian baik melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

objek penelitian yang meliputi : 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

melalui pengamatan terhadap permasalahan yang ditemukan pada objek 

penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi secara nyata seperti 

proses alur dari kegiatan pada Posyandu. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tatap muka dan tanya 

jawab secara langsung dengan sumber data yaitu kader dan petugas kesehatan. 

Contohnya wawancara mengenai bagaimana proses penginputan data sampai 

dengan pembukuan, dan tentang sistem yang dibutuhkan oleh Posyandu. 

1.6.1.2  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek penelitian. Data diperoleh dari buku, dokumentasi dan literatur, meliputi: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah suatu pengumpulan data melalui buku maupun 

jurnal yang sesuai dengan tema dari permasalahan yang dijadikan dasar 

perbandingan. Misalnya pengumpulan teori mengenai analisa dan perancangan 

untuk penelitian skripsi.. 

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah Pengumpulan data dari literatur dan dokumentasi 

dari internet maupun sumber informasi lainnya. Seperti materi tinjauan pustaka 

tentang suatu sistem informasi kesehatan Posyandu yang benar-benar bersumber 

dari objek yang dijadikan tempat penelitian.. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode atau tahapan proses dalam pembuatan aplikasi sistem informasi 

layanan SMS notifikasi bagi kesehatan ibu dan anak pada posyandu desa jati 

kulon adalah dengan menggunakan metode waterfall. Menurut (Sukamto dan 

Salahuddin 2013) model air terjun (waterfall) sering disebut juga model linier 

atau alur hidup klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun 

sebuah aplikasi. Tahapan dalam model waterfall antara lain : 

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Merupakan proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif 

untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Pada tahap ini spesifikasi 

kebutuhan perangkat lunak perlu untuk didokumentasikan. 
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b. Desain Sistem 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat 

lunak, representasi antar muka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini membantu 

dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem secara keseluruhan.  

c. Pembuatan Kode Program 

Dalam tahap pembuatan kode program ini dilakukan pemrograman. 

Pembuatan sustu software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya 

digabungkan dalam tahap berikutnya. Tahap ini juga dilakukan pemeriksaan 

terhadap modul yang dibuat apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau 

belum.  

d. Penerapan/Pengujian  

Pada tahap pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang 

dibuat telah sesuai dengan desainya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

e. Pendukung (Support) dan Pemeliharaan (Maintenance) 

Dalam tahap terakhir tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak 

mengalami perubahan ketika sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena 

adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat 

lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau 

pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis 

spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah tetapi tidak untuk 

mendapat perangkat lunak baru. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Pada tahap ini proses perancangan sistem dilakukan menggunakan bahasa 

pemodelan Unified Modelling Language (UML). UML (Unified Modelling 

Language) adalah suatu bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak 

yang dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek. 

UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk 

menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem 

perangkat lunak (Sukamto dan Shalahuddin 2013). UML (Unified Modelling 
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Language) menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan sebagai 

aspek dalam sistem. Beberapa diagram dalam UML antara lain sebagai berikut : 

a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan utuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada didalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. 

b. Class Diagram 

Class Diagram adalah struktur sistem dari segi pendefinisian kelas yang akan 

dibuat untuk membangun sistem. Class Diagram dibuat agar pembuat program 

membuat kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agar dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak sinkron atau sama. 

c. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan objek pada use case dengan 

mendiskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Sequence Diagram menunjukkan urutan event kejadian dalam suatu 

waktu. Komponen sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan 

kotak segi empat bernama message diwakili oleh garis dengan tanda panah dan 

waktu yang ditunjukkan dengan progres vertikal.  

d. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau 

menu yang ada pada perangkat lunak atau menggambarkan workflow (aliran 

kerja). Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 

aktifitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktifitas yang dapat 

dilakukan oleh sistem. 

e. Statechart Diagram 

Statechart Diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status dari 

sebuah sistem. Perubahan tersebut digambarkan dalam suatu graf berarah. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka penelitian Sistem Informasi Layanan SMS Notifikasi 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Pada Posyandu Desa Jati Kulon, sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Kerangka pemikiran Sistem Informasi Layanan SMS Notifikasi 

Kesehatan Ibu dan Anak  (KIA) pada Posyandu Desa Jati Kulon 

PROBLEMS (Permasalahan) 

1. Belum tersedianya media 

pengingat jadwal kunjungan dan 

jadwal imunisasi pada Posyandu 

2. Belum tersedianya media sebagai 

layanan penginformasi seputar 

saran kesehatan ibu dan anak. 

OPPORTUNITY (Peluang) 

1. Ingin diadakan sistem notifikasi 

pengingat jadwal kunjungan dan 

jadwal imunisasi secara otomatis 

2. Ingin diadakan SMS notifikasi 

yang berfungsi sebagai layanan 

informasi tambahan seputar 

kesehatan yang diperuntukkan 

peserta Posyandu. 

APPROACH 

Membangun suatu sistem SMS notifikasi 

kesehatan ibu dan anak pada Posyandu. 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

1. Metode pengembangan : Waterfall 

2. Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

3. Software : Dreamweaver8 

4. Coding  : PHP 

5. Database : MySQL 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

Sistem ini diimplementasikan untuk kader, bidan desa, warga peserta 

Posyandu dan kepala Posyandu. 

SOFTWARE MEASUREMENT 

Pengukuran perangkat lunak menggunakan testing black box. 

RESULT 

Sistem Informasi Layanan SMS Notifikasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

pada Posyandu Desa Jati Kulon. 


