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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

UPTD Puskesmas Dersalam Kabupaten Kudus berlokasi di Jl. Raya 

Kampus UMK Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. UPTD Puskesmas 

Dersalam merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan tingkat pertama. Upaya kesehatan 

tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk 

masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan optimal.  

UPTD Puskesmas Dersalam yang didalamnya terdapat Kesehatan Keluarga 

yang mengampu Program dari pemerintah yaitu Program KB (Keluarga 

Berencana). Bidang KB didalamnya terdapat bidan dan dokter untuk membantu 

proses pelayanan KB akseptor. Akseptor disini adalah orang yang ikut pelayanan 

KB. 

Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang 

sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran yang dilakukan dengan 

penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, 

implant, IUD, KB Suntik, dan sebagainya. Selama ini proses KB di masyarakat 

masih tergolong manual, mulai dari akseptor datang ke puskesmas, bertemu bidan 

dan melakukan pelayanan KB. Disisi lain lambatnya pelayanan dan pendataan KB 

yang lama karena dilakukan secara manual, dan penggunaan kontrasepsi dari semua 

jenis KB belum tentu dapat sesuai dengan kondisi tubuh seseorang, hal ini sering 

kali muncul permasalahan terkait pelayanan yang kurang efisien, dan timbul 

sebagai efek samping keluhan yang dirasakan. Akseptor sering kali kebingungan 

dengan dampak efek samping tersebut yang dirasakan dan tidak tahu bagaimana 

cara  untuk menyampaikan keluhan serta adanya rasa malu. Perlunya meningkatkan 

kegiatan pemberian informasi dan konseling tentang KB kepada akseptor agar 

mengurangi keluhan yang dialami oleh pengguna KB. Diperlukan sistem informasi 

yang dapat mengelola pendataan monitoring atas laporan keluhan dari akseptor ke 

UPTD Puskesmas Dersalam.  
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Sistem informasi dirancang untuk memudahkan dalam proses pendaftaran 

penggunaan kontrasepsi, penanganan keluhan, pengelolaan dan penyimpanan suatu 

data yang akan menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Kemampuan 

teknologi informasi yang meningkat sekarang ini mendorong individu dalam 

memanfaatkan hal tersebut untuk mendukung kegiatan bisnisnya sehingga 

memudahkan seseorang dalam proses pengaksesan informasi. Penggunaan 

teknologi informasi yang sesuai dapat mengurangi terjadinya kesalahan sehingga 

lebih efisien dan dapat mempercepat operasional suatu instansi/perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas dan solusi teknologi yang telah 

ada sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam laporan 

penelitian skripsi  dengan judul “Sistem Informasi Monitoring Dan Penanganan 

Keluhan Peserta KB Berbasis Web Studi Kasus Uptd Puskesmas Dersalam”. 

Diharapkan dengan adanya sistem informasi tersebut dapat mengoptimalkan 

kinerja Pelayanan KB.   

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka perumusan masalah dapat 

dirumuskan “Bagaimana merancang suatu aplikasi dalam pelayanan KB, cara 

menyampaikan keluhan dari akseptor kepada instansi terkait dan proses 

penanganan keluhan tersebut sampai dengan monitoring yang ada?” 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah atau ruang lingkup penulisan 

pada hal-hal yang mengenai sistem informasi Pendataan, Penanganan Keluhan, 

Monitoring dan Peserta KB berbasis web sebagai berikut : 

a. Pada penelitian ini, proses yang dibahas meliputi proses pendataan peserta KB, 

proses penjadwalan KB, proses pengaduan keluhan peserta KB dan proses 

penanganan keluhan KB. 

b. Pada penelitian ini, luaran yang dihasilkan meliputi menu profil, keluhan, 

berita dan login. 

c. User yang akan akses ke sistem meliputi admin, bidan, dokter dan akseptor. 
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d. Admin memiliki akses untuk login, pendaftaran user, memvalidasi keluhan, 

mengelola informasi, mengelola data bidan, mengelola data dokter, mengelola 

data akseptor, mengelola jadwal bidan, mengelola jadwal dokter, mengelola 

jadwal kunjungan, mengelola data keluhan, mengelola data penanganan dan 

mempublish keluhan. 

e. Bidan berperan untuk menerima kunjungan dari akseptor dan  membantu 

apabila akseptor memerlukan pelayanan KB maupun pemeriksaan terkait 

keluhannya.  

f. Dokter berperan untuk menangani akseptor apabila membutuhkan penanganan 

yang intensif. 

g. Whatsapp digunakan untuk mengirimkan pesan terkait jadwal kontrol KB 

kepada akseptor. 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat 

mempermudah pendataan, penjadwalan, monitoring, penyampaian keluhan dan 

penanganan keluhan di UPTD Puskesmas Dersalam sehingga dapat menghindari 

data ganda (duplikat), memudahkan bagi peserta KB untuk menyampaikan keluhan 

yang dialaminya serta memudahkan pihak instansi terkait untuk membantu 

menangani keluhan dari para peserta KB. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dibuatnya aplikasi ini adalah: 

a. Memudahkan dalam penjadwalan KB bagi Akseptor 

b. Memudahkan dalam menyampaikan keluhan bagi Akseptor 

c. Adanya informasi terhadap keluhan yang sama, dan bisa dibaca tanpa harus 

menyampaikan keluhan kembaliSebagai wadah dalam penerapan teknologi, 

mencari pemecahan masalah. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga 

cara untuk mengumpulkan data, antara lain: 

a. Sumber Data Premier 

Adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian baik melalui 

pengamatan maupun pencatatan terhadap obyek penelitian meliputi: 

i. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan permasalahan 

pembagian informasi pada objek penelitian secara langsung untuk 

keperluan pengumpulan data pada UPTD Puskesmas Dersalam. Data yang 

diperoleh yaitu: 

1. Data akseptor 

2. Data riwayat KB akseptor 

3. Data bidan 

4. Data dokter 

ii. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan 

sumber data atau pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan 

dengan objek penelitian. Misalnya wawancara dengan bidan bagian 

Keluarga Berencana (KB) berkaitan dengan pelayanan terhadap akseptor. 

1. Wawancara kepada akseptor 

2. Wawancara kepada bidan 

3. Wawancara kepada dokter 

b. Sumber Data Sekunder 

Adalah data yang diambil secara tidak langsung dari objek penelitian. Data 

ini diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, dan literature-litrature. Meliputi: 

i. Study Kepustakaan 

Studi pustaka, mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca 

dan mempelajari buku-buku, referensi serta situs-situs penyedia layanan yang 
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berhubungan dengan Sistem Informasi Pelayanan KB di Puskesmas 

Dersalam Berbasis Web. 

ii. Study Dokumentasi 

Studi dokumentasi diambil dari objek penelitian untuk mendapatkan data-

data terkait Sistem Informasi Pelayanan KB sebagai bahan acuan pembuatan 

laporan skripsi dengan cara mempelajari dan mengamati serta menganalisis 

dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang diterapkan pada penelitian ini 

menggunakan  metode waterfall. Model SDLC air terjun (waterfall) sering 

disebut juga model sekuensial linier (sequential linier) atau alur hidup klasik 

(classic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis , desain, 

pengkodean, pengujian dan tahap pendukung (support) (Sukamto & 

Shalahuddin, 2015). 

 

Gambar 1. 1 Metode Waterfall 

Sumber : Sukamto & Shalahuddin, (2015) 

Dalam pengembangannya metode waterfall atau air terjun memiliki beberapa 

tahapan yang berurut yang dimulai dari: 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat 

lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 
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2. Desain 

Proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program 

perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, 

representasi antar muka, dan prosedur pengodean. Tahap ini menstranslasi 

kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi 

desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap 

selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu 

didokumentasikan. 

3. Pembuatan Kode Program 

Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 

4. Pengujian 

Pengujian fokus kepada perangkat lunak secara dari segi lojik dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

 Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika telah dikirimkan ke usser. Perubahan bisa terjadi karena 

adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi secara pengujian atau 

perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung 

atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pegembangan mulai dari analisis 

spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk 

membuat perangkat lunak yang baru. Namun pada tahap ini tidak dilakukan oleh 

analis, karena setelah tahap pengujian sistem perangkat lunak yang telah jadi 

akan diseminarkan. 
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1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Pada teknik pemrograman berorientasi objek, muncullah sebuah 

standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun 

yaitu Unified Modelling Language (UML). UML merupakan bahasa visual untuk 

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram 

dan teks-teks pendukung . (Sukamto & Shalahuddin, 2015:137). 

UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan. Jadi penggunaan UML 

tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun kenyataannya UML paling 

banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek. Diagram yang terdapat pada 

UML , sebagai berikut : (Sukamto & Shalahuddin, 2015). 

a. Use Case Diagram 

 Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk melakukan (behavior) 

sistem informasi yang akan di buat. Use Case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat 

(Sukamto & Shalahuddin, 2015). 

b. Class Diagram 

 Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas- kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau oprasi. 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Secara grafis menggambarkan bagaimana objek berinteraksi satu 

sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case atau oprasi. 

d. Statechart Diagram 

Statechart Diagram atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram mesin 

digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi dari sebuah 

mesin atau sistem atau objek. Diagram ini mengilustrasikan siklus hidup objek 

berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek dan kejadian-kejadian 

(events) yang menyebabkan objek dari satu tempat ke tempat lain. 
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e. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah 

bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang 

dilakukan aktor (Sukamto & Shalahuddin, 2015). 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka penelitian yang akan dilakukan dalam pembuatan sistem 

informasi tersebut adalah sebagai berikut: 

MASALAH

 Adanya keluhan dari akseptor

 Belum adanya fasilitas online dalam pelayanan KB, 

penyampaian keluhan dan mempublikasi keluhan 

akseptor 

 Belum adanya solusi penanganan keluhan

 Arsip akseptor yang menumpuk

 Penyampaian laporan yang kurang efektif

KESEMPATAN

 Perkembangan teknologi yang pesat

 Membangun aplikasi pelayanan KB, monitoring dan 

keluhan akseptor

 Penyimpanan arsip memanfaatkan aplikasi

APPROACH

Membangun aplikasi yang dapat digunakan dalam 

pelayanan KB, dan monitoring yang mampu memberikan 

solusi alternatif terhadap permasalahan 

SOFTWARE DEVELOPMENT

 Metode RPL : Waterfall

 Perancangan : UML (Unified Modelling Language)

 Software : Visual Code, Xampp, Chrome

 Coding : PHP

 Database : MySQL

SOFTWARE IMPLEMENTATION

Aplikasi akan dihosting dan diakses oleh admin UPTD 

Puskesmas Dersalam dan masyarakat 

SOFTWARE MEASUREMENT

Pengukuran perangkat lunak menggunakan blackbox

RESULT

 Masyarakat nebdapatkan informasi keluhan

 Masyarakat dimudahkan dengan adanya sistem

 Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran 

 


