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ABSTRAK 

Posyandu saat ini memiliki peran yang berarti untuk mendukung pelayanan 

kesehatan masyarakat. Peran Posyandu di ikuti dengan peran serta masyarakat yang 

semakin tampak setelah muncul Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan 

bersumber daya masyarakat. Selain itu, kegiatan Posyandu selama ini berjalan lancar juga 

karena adanya buku Posyandu sebagai pedoman pelaksanaan. Akan tetapi karena 

pencatatan yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan kader merasa kesulitan 

dalam memonitoring seluruh peserta. 

 

Penulisan ini memaparkan sebuah aplikasi yang dapat membantu dan 

mempermudah kader dalam pencatatan kegiatan Posyandu. Alur dari penggunaan aplikasi 

ini di adopsi dari alur kegiatan yang ada di Posyandu, dimulai pada saat ibu datang ke 

Posyandu dan mendaftar sebagai ibu hamil, kemudian anak lahir dan didata oleh kader 

yang selanjutnya anak melakukan penimbangan setiap bulan sampai usia lima tahun. Data 

penimbangan anak yang dimasukkan ke dalam sistem meliputi data penimbangan berat dan 

tinggi badan, imunisasi, vitamin, dan keluhan kesehatan. Hasil dari pengujian sistem 

didapatkan bahwa aplikasi dapat membantu kader dalam melakukan kegiatan di Posyandu. 

 

Kata kunci : anak, ibu, kesehatan, pencatatan, posyandu 

 
ABSTRACT 

Posyandu currently has a role that is meant to support the Ministry of public health. 

The role of Posyandu on follow with roles and a society that increasingly looks after 

appearing Posyandu as one form of health efforts is predicated on community resources. In 

addition, the activities of Posyandu for this running smoothly is also due to the 

implementation of the guidelines as Posyandu book. However, due to the recording of 

which is still carried out manually, resulting in cadres feel difficulty in monitor all 

participants. 

 

This writing exposes an application that can help and ease the cadres in the logging 

activities of the Posyandu. The flow from the use of this application in the adoption of the 

existing activity flow at Posyandu, begun at a time when the mother comes to the Posyandu 

and sign up as a pregnant women, then children born and recorded by a cadre of child do 

next weighing each month until the age of five years. Data weighing children are entered 

into the system include data weighing weight and height, immunization, vitamin, and health 

complaints. Results from testing the system obtained that applications can help cadres in 

performing activities at the Posyandu. 

 

Keywords: children, mothers, health care, record keeping, posyandu
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Pendahuluan 

Latar Belakang 

Sistem informasi merupakan salah 

satu bagian dari perkembangan teknologi 

yang sangat berkembang pesat yang 

digunakan di berbagai bidang. Sistem 

informasi mampu mempermudah jalannya 

suatu pekerjaan dan mempersingkat waktu 

penyelesaian suatu pekerjaan. Posyandu 

merupakan kegiatan pemantauan terhadap 

kondisi kesehatan ibu dan anak yang 

dilakukan secara rutin dan terus menerus tiap 

bulannya. Pemantaun terhadap kesehatan ibu 

terutama bagi ibu hamil dilakukan dengan 

tujuan untuk menemukan ibu hamil yang 

memiliki resiko tinggi. Agar dapat dilakukan 

upaya pencegahan dan masyarakat siap 

merujuk ke petugas kesehatan pada saat akan 

melahirkan untuk menghindari terjadinya 

kematian ibu. Kemudian untuk pemantauan 

kesehatan balita dilakukan untuk memantau 

pertumbuhan dan status gizi balita secara 

rutin. 

Kader posyandu sering mengalami 

kesulitan dalam proses pencarian data karena 

data ditulis tangan sehingga menyulitkan 

pembacaan data yang dicari kecuali oleh 

petugas yang mencatat data tersebut. Selain 

itu, banyaknya jumlah peserta juga 

menyebabkan sulitnya proses pengolahan 

dan pengaksesan kembali data karena banyak 

data yang sama harus dicatatkan berulang-

ulang ke dalam register yang berbeda 

sehingga mengakibatkan perbedaan data. 

Karena sulitnya proses pengolahan data, 

maka kader posyandu terkadang melakukan 

kesalahan dalam penghitungan data saat 

pembuatan laporan kegiatan posyandu 

sehingga laporan yang dihasilkan tidak tepat 

dan akurat. Oleh sebab itu, kader posyandu 

merasa cara tersebut dianggap tidak efisien 

baik dari segi tenaga maupun waktu. 

Beberapa kendala yang muncul saat 

pelaksanaan kegiatan posyandu yang saat ini 

yaitu sebagai berikut adalah laporan 

posyandu ditulis secara manual dan arsip 

kegiatan posyandu menumpuk di koordinator 

kader posyandu, serta masih bercampur 

dengan arsip data yang lainya. Sehingga 

menyulitkan pada saat melakukan percarian 

suatu data. Belum efisien dalam pengisian 

data sasaran ke dalam sistem informasi 

posyandu karena nama yang sama harus 

ditulis berulang-ulang pada format yang 

berbeda. Dari beberapa indikasi masalah 

yang temukan perlu untuk mengembangkan 

Sistem Informasi Posyandu yang diharapkan 

dapat mengefektifkan pekerjaan kader 

posyandu dalam pencatatan hasil kegiatan 

baik pada saat proses posyandu berlangsung 

juga dalam proses pembuatan laporan 

bulanan dan tahunan. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat 

dirumuskan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara membuat laporan 

data, pengolahan data, dan 

pencarian data yang 

terkomputerisasi agar lebih efektif 

dan efisien untuk memudahkan 

pihak internal Posyandu Melati II 

RW 03 Kelurahan Sidotopo. 

2. Bagaimana cara membuat sistem 

yang terintegrasi dengan layanan 

sms gateway agar petugas kesehatan 

dan ibu hamil dapat menerima 

notifikasi tentang umur kehamilan 

ibu hamil yang sudah mendekati 

masa kelahiran secara realtime. 

 

Batasan Masalah 

Dalam mengembangkan Sistem Informasi 

Posyandu ini, penelitian ini membatasi 

masalah sebagai berikut yaitu : 

1. Data yang digunakan adalah data 

kegiatan Posyandu Melati II RW 03 

Kelurahan Sidotopo yang terdapat 

dalam data Posyandu Melati II yang 

ada pertahun 2017. 

2. Data yang terdapat dalam sistem 

adalah data ibu hamil, bayi, dan 

balita. 

3. Aplikasi ini tertutup bagi 

masyarakat umum dan hanya 

diperuntukkan bagi kalangan 

internal Posyandu Melati II, yaitu 

kader posyandu, petugas pembina 

posyandu, dan petugas kesehatan 

yang bertugas di Posyandu Melati II 

RW 03 Kelurahan Sidotopo. 

4. Sistem tidak mengenai data kegiatan 

WUS/PUS (Wanita Usia 

Subur/Pasangan Usia Subur) di 

Posyandu Melati II RW 03 

Kelurahan Sidotopo. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang dan membangun Sistem 

Informasi Posyandu Melati II RW 

03 Kelurahan Sidotopo yang 

diharapkan mampu untuk 
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mengefektifkan perkerjaan kader 

posyandu dalam hal pendataan 

maupun pembuatan laporan 

kegiatan. 

2. Membuat sistem yang terintegrasi 

dengan layanan sms gateway agar 

petugas kesehatan dan ibu hamil 

dapat menerima notifikasi tentang 

umur kehamilan ibu hamil yang 

sudah mendekati masa kelahiran 

secara realtime. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Tersedianya sistem informasi 

posyandu yang terkomputerisasi 

untuk mencari dan mengolah data 

kegiatan Posyandu Melati II RW 03 

Kelurahan Sidotopo dengan proses 

yang cepat dan tepat. 

2. Membantu dan memudahkan 

manajemen data Posyandu Melati II 

RW 03 Kelurahan Sidotopo. 

Memudahkan pihak Posyandu 

Melati II dalam memperoleh 

informasi yang tepat dan akurat. 

 

Teori Dasar 

Definisi Sistem Informasi Posyandu 

 Sistem Informasi Posyandu (SIP) 

atau yang lebih dikenal sebagai Buku 

Register Kader adalah rangkaian kegiatan 

untuk menghasilkan informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat 

waktu bagi pengelola Posyandu (Sembiring, 

2004 : 5). 

 Dapat juga dikatakan bahwa Sistem 

Informasi Posyandu adalah seperangkat alat 

penyusunan data atau informasi yang 

berkaitan dengan kegiatan, kondisi, dan 

perkembangan yang terjadi di setiap 

Posyandu. 

Sistem Informasi Posyandu 

merupakan bagian penting dari pembinaan 

Posyandu secara keseluruhan. Pembinaan 

akan lebih terarah apabila didasarkan pada 

informasi yang lengkap, akurat dan aktual. 

Dengan kata lain, pembinaan merupakan 

jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi 

karena didasarkan pada informasi yang tepat, 

baik dalam lingkup terbatas maupun lingkup 

yang lebih luas (Sembiring, 2004 : 5) 

. 

Website 

 Menurut Arief (2011), “Website 

(Web) adalah salah satu aplikasi yang 

berisikan dokumen-dokumen multimedia 

(teks, gambar, animasi, dan video) 

didalamnya yang menggunakan protokol 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan 

untuk mengaksesnya menggunakan 

perangkat lunak yang disebut browser”. 

  

Waterfall 

Metode Waterfall sering dinamakan 

siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana 

hal ini menggambarkan pendekatan yang 

sistematis dan juga berurutan pada 

pengembangan perangkat lunak, dimulai 

dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu 

berlanjut melalui tahapan-tahapan 

perencanaan (planning), permodelan 

(modeling), konstruksi (construction), serta 

penyerahan sistem ke para 

pelanggan/pengguna (deployment), yang 

diakhiri dengan dukungan pada perangkat 

lunak lengkap yang dihasilkan (Pressman, 

2012). 

 

Pre Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP adalah Bahasa server-side–

scripting yang menyatu dengan HTML untuk 

membuat halaman web yang dinamis. 

Karena PHP merupakan server-side-

scripting maka sintaks dan perintah-perintah 

PHP akan diesksekusi diserver kemudian 

hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan 

format HTML. Dengan demikian kode 

program yang ditulis dalam PHP tidak akan 

terlihat oleh user sehingga keamanan 

halaman web lebih terjamin. PHP dirancang 

untuk membuat halaman web yang dinamis, 

yaitu halaman web yang dapat membentuk 

suatu tampilan berdasarkan permintaan 

terkini, seperti menampilkan isi basis data ke 

halaman web (Rudianto, 2010). 

 

SMS Gateway 

 Menurut Rosidi (2004), SMS 

Gateway adalah sebuah perangkat yang 

menawarkan layanan transit SMS, 

mentransformasikan pesan ke jaringan 

selular dari media lain, atau sebaliknya, 

sehingga memungkinkan pengiriman atau 

penerimaan pesan SMS dengan atau tanpa 

menggunakan ponsel. 

 

Unified Modeling Language (UML) 

UML (Unified Modeling Language) 

adalah salah satu standar bahasa yang banyak 

digunakan di dunia industri untuk 

mendefinisikan requirement, membuat 

analisis & desain, serta menggambarkan 

arsitektur dalam pemrograman berorientasi 

objek. (Sukamto dan Shalahuddin, 2013). 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-bahasa-pemrograman-php.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-bahasa-pemrograman-php.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-bahasa-pemrograman-php.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-bahasa-pemrograman-php.html
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Bahasa pemograman berorientasi objek yang 

pertama dikembangkan dikenal dengan nama 

Simula-67 yang dikembangkan pada tahun 

1967. Perkembangan aktif dari pemrograman 

berorientasi objek mulai menggeliat ketika 

berkembangnya bahasa pemograman Small 

Talk pada awal 1980-an. 

Pada 1996, Object Management 

Group (OMG) mengajukan proposal agar 

adanya standardisasi pemodelan berorientasi 

objek dan pada bulan September 1997 

Unified Modeling Language (UML) 

diakomodasi oleh OMG sehingga sampai saat 

ini UML telah memberikan kontribusinya 

yang cukup besar dalam metodologi 

berorientasi objek. 

 
MySQL 

Menurut Arief (2011) MySQL (My 

Structure Query Languange) adalah “salah 

satu jenis database server yang sangat 

terkenal dan banyak digunakan untuk 

membangun aplikasi web yang menggunakan 

database sebagai sumber dan pengelolaan 

datanya”. MySQL bersifat Open source, 

MySQL biasa dijalankan diberbagai 

platform misalnya Windows, Linux, dan lain 

sebagainya. MySQL merupakan DBMS 

yang multithread, multi user yang bersifat 

gratis di bawah lisensi GNU General Public 

Licence (GPL).  

. 

Metodologi Penelitian 

Metodologi atau tahapan pengerjaan 

merupakan hal yang diperlukan untuk 

melakukan suatu penelitian, sehingga pada 

alur pengerjaan penelitian teratur, terarah dan 

sistematis. Metodologi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah waterfall, 

Gambar 1 adalah flowchart langkah-langkah 

yang dilakukan dalam proses pengerjaan 

yang dilakukan sesuai urutan sebagai berikut 

: 

Mulai

Pengumpulan Data

Study Literature Observasi Wawancara

Analisis Sistem

Use Case 
Diagram

Activity 
Diagram

Desain Sistem

Sequence 
Diagram

Class 
Diagram

Implementasi (Coding)

Testing (Blackbox)

Pembuatan Laporan

Selesai

 

Gambar : 1 Flowchart Sistem Metodologi 

Penelitian 
 

Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini dalam penelitian 

dilakukan untuk menghasilkan informasi 

detail yang akan diproses dalam pembuatan 

sistem. Ada 3 metode yang dilakukan dalam 

tahapan pengumpulan data ini yaitu Studi 

Literatur, Observasi, dan Wawancara. 

 

Perancangan Sistem 

Pada tahap ini berisi hasil yang 

didapat dari keseluruhan penelitian tentang 

rancang bangun sistem informasi yang akan 

di buat berdasarkan hasil pengamatan yang 

telah dilakukan di Posyandu Melati II RW 03 

Kelurahan Sidotopo Surabaya. Serangkaian 

tahapan/langkah tersebut merujuk pada 

metode waterfall Jogiyanto (2010) yang 

terdiri dari lima tahapan yaitu Pengumpulan 

Data, Analisis Sistem, Desain Sistem, 

Implementasi (Coding), Testing, dan 

Pembuatan Laporan. 

 

As Is System 

Pada tahap ini, penulis melakukan 

wawancara langsung kepada Ibu Sri Wahyuni 

dengan jabatan ketua Posyandu Melati II RW 

03. Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi-informasi, 

permasalahan saat ini dan data dokumen-

dokumen pendukung dalam bentuk hard copy 

dan soft copy. Permasalahan yang terjadi di 

Posyandu Melati II RW 03  meliputi : 

1. Pengisian data SIP yang ditulis 

tangan menyebabkan sulitnya 

proses pencarian data karena data 

sulit dibaca kecuali oleh petugas 

yang mencatat data tersebut. 

2. Karena terlalu banyaknya form atau 

register SIP, Kader Posyandu 
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sering kali menggunakan buku 

bantu untuk mencatat data 

kemudian dipindahkan ke dalam 

register SIP. 

3. Tidak efisiennya pengisian data 

sasaran posyandu ke dalam format 

SIP karena data yang sama harus 

ditulis berulang-ulang pada format 

yang berbeda sehingga 

mengakibatkan terjadinya 

redudansi data. 

Gambar 2 dibawah ini menjelaskan alur 

proses bisnis yang berjalan saat ini (As-Is 

System) pada Posyandu Melati II RW 03. 

Proses Kegiatan Posyandu (As Is System)

Ibu, Bayi dan Balita Kader Posyandu Petugas Kesehatan Kepala Puskesmas

P
h

a
s
e

Mulai

Menerima Laporan 
Data Hasil Kegiatan

Selesai

Datang ke 
Posyandu

Antri untuk 
pelayanan

Melakukan 
Penimbangan BB 
dan Pengukuran 

TB

Penyuluhan 
Kesehatan

Melakukan 
Imunisasi, 

Vitamin dan 
Penyuluhan KB

Pencatatan 
data 

kedalam 
KMS dan SIP

Pembuatan 
Laporan 
Kegiatan

Laporan Data Hasil 
Kegiatan

Cek Laporan Data 
Hasil Kegiatan

Cek Buku KMSBuku KMS

Registrasi KMS

Jika data tidak ada

Jika data ada
Periksa 

Kehamilan dan 
Pelayanan 
Kesehatan

 
Gambar 2 Proses Bisnis Saat ini (As-Is 

System) 

 

Sistem Yang Akan Dibuat (To-Be System) 

 pada tahapan ini, dibuat sistem yang 

baru dengan melihat permasalahan-

permaslahan  dan kebutuhan sistem saat ini. 

Gambar 3 merupakan proses bisnis sistem 

yang akan dibuat (To-Be System) 

Proses Kegiatan Posyandu (To Be System)

Keder Posyandu, Petugas Kesehatan (User) Kepala Puskesmas

P
h

as
e

Mulai

Laporan Data Hasil 
Kegiatan

Login

Cek Data 
Peserta

Ya

Registrasi Peserta

Tambah 
Data 

Registrasi 
Peserta

Tidak

Input Data Hasil 
Pelayanan Posyandu

Buat Akun Untuk 
Login 

Laporan Data Hasil 
Kegiatan

Selesai

 
Gambar 3 Proses Bisnis Sitem Yang Akan 

Dibuat (To-Be system) 

 

Analisis Sistem 

Tahap ini merupakan tahap analisis 

terhadap permasalahan yang dihadapi dan 

menetapkan kebutuhan sistem yang akan 

dibangun sesuai dengan tahap yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

 

Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan 

proses atau kebutuhan pada sistem dari sisi 

pengguna.  Hasil dari tahap Analisis Sistem 

dapat dilihat pada Gambar 4 Use Case 

Diagram Sistem Informasi Posyandu Melati 

II RW 03. 

 
Gambar 4 Use Case Diagram Sistem 

Informasi Posyandu Melati II 

 

uc UC Sistem Informasi Posyandu

Sistem Informasi Posyandu

Umum

UC.1 Login

UC.4 Mengelola 

Registrasi Anak 

Balita

UC.5 Mengelola 

Registrasi Ibu 

Hamil

UC.8 Mengisi Data 

Hasil Pelayanan Ibu 

Hamil

User

Kader

UC.2 Logout

UC.3 Mengelola 

Registrasi Anak 

Bayi

UC.10 

Mengelola Data 

KAS

Petugas Kesehatan

UC.15 

Mengelola 

Akun

UC.16 Mengirim notifikasi 

melalui SMS Gateway 

sebagai informasi umur 

kehamilan ibu hamil

Kepala Puskesmas

UC.17 Menerima 

notifikasi melalui SMS 

Gateway sebagai 

informasi umur 

kehamilan ibu hamil

UC.18 Melihat 

Agenda Kegiatan 

Posyandu

UC.19 Melihat 

Berita Kegiatan 

Posyandu

UC.20 Mengisi 

Kritik Dan Saran
UC.21 Melihat 

Laporan Kritik 

Dan Saran

UC.22 Mengelola 

Agenda Kegiatan 

Posyandu

UC.23 Melihat 

Grafik Data 

Registrasi

UC.24 Melihat 

Grafik Data 

Kegiatan

UC.11 Membroadcast 

Agenda Kegiatan Kepada 

Peserta Posyandu Melalui 

SMS Gateway

UC.14 Mengelola 

Berita Kegiatan 

Posyandu

UC.9 Mengisi Data 

Hasil Pelayanan 

Anak Balita

UC.7 Mengisi Data 

Hasil Pelayanan 

Anak Bayi

UC.6 Melihat 

Rekap Data Ibu 

Hamil

UC.13 Melihat 

Rekap Data Anak 

Bayi

UC.12 Melihat 

Rekap Data 

Anak Balita

«include»

«extend»

«include»

«extend»

«include»

«include»
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Activity Diagram 
Activity Diagram menggambarkan 

berbagai alur aktivitas dalam sistem yang 

dibangun, bagaimana masing-masing alur 

berawal, decision yang mungkin terjadi, dan 

bagaimana sistem berakhir. Activity Diagram 

diterapakan pada setiap Use Case yang ada. 

 
Gambar 5 Activity Diagram 03 Mengelola 

Registrasi Anak Bayi 

 

Desain Sistem 

Setelah tahap Analisis Sistem 

dilakukan dan mendapatkan gambaran 

dengan jelas apa yang harus dikerjakan, maka 

pada tahap ini akan dilakukan perancangan 

dan pembuatan Desain Sistem berdasarkan 

evaluasi yang telah dilakukan pada tahap 

Analisis Sistem.   

 

Sequence Diagram 

Dalam sequence diagram 

menjelaskan alur kerja sistem yang dimulai 

dari aktifitas yang dilakukan oleh user, 

halaman yang akan ditampilkan oleh sistem, 

proses yang dilakukan sistem hingga model 

atau database yang akan dipanggil. 

 
Gambar 6 Sequence Diagram Mengelola 

Registrasi Anak Bayi (Tambah Data) 

 

Class Diagram 

Pada tahap ini, setiap class 

didalamnya terdapat nama class, attribute 

class, dan method-method class. Setiap class 

akan dibuat berelasi sehingga saling 

terhubung satu sama lain. Class Diagram 

dapat dilihat pada Gambar 7 

Gambar 7 Class Diagram 

 
Implementasi 

Pada tahap ini merupakan hasil dari 

tahap pembuatan program yang telah di 

rancang. 

 

Halaman Home 

Pada gambar 8 adalah hasil implementasi 

tampilan halaman home 

 

 

Gambar 8 Halaman Home 

 

 

 

act AD.3 Mengelola Registrasi Anak Bayi

SistemUser

Mulai

Menampilkan halaman utamaMemilih menu "Registrasi" lalu 

pilih "Registrasi Anak Bayi"

Menampilkan halaman registrasi anak bayi

Menjalankan 

AD.3A Tambah 

Data Bayi

Menjalankan 

AD.3B Ubah 

Data Bayi

Menjalankan 

AD.3C Hapus 

Data Bayi

Selesai

Memilih pilihan

Tambah Ubah Hapus

sd SD.3A Tambah Data Bayi

User

Halaman_Registrasi

Anak Bayi

Form_Tambah Data

Anak Bayi

Anak Bayi_Control Data_Anak Bayi

Refresh()

Simpan()

Tampilkan()

Isi data anak bayi()

Return()

Tambah()

Klik tombol

registrasi anak

bayi()

Tampil()

class Class Sistem Informasi Posyandu

Bayi

+ alamat: text

+ bb: double

- id: int

+ nama_bayi: text

+ nm_ayah: text

+ nm_ibu: text

+ status_bayi: text

+ tgl_lahir: date

+ tgl_pendaftaran: date

+ delete(): void

+ insert(): void

+ update(): void

Balita

+ alamat: text

- id: int

+ nama_balita: text

+ nm_ayah: text

+ nm_ibu: text

+ tgl_lahir: date

+ tgl_pendaftaran: date

+ delete(): void

+ insert(): void

+ update(): void

Agenda

- id: int

+ keterangan: text

+ nama_agenda: text

+ tanggal: date

+ delete(): void

+ insert(): void

+ update(): void

Berita

+ hits: int

- id: int

+ isi_content: longtext

+ judul: varchar

+ photo: varchar

+ tanggal: date

+ delete(): void

+ insert(): void

+ update(): void

Ibu

+ alamat: text

+ hamil_ke: int

+ hp: varchar

- id: int

+ nama_ibu: text

+ nama_suami: text

+ status: varchar

+ tgl_pendaftaran: date

+ umur: int

+ umur_kehamilan: int

+ delete(): void

+ insert(): void

+ update(): void

Kas

- id: int

+ keterangan: text

+ pemasukkan: bigint

+ pengeluaran: bigint

+ tgl_kas: date

+ delete(): void

+ insert(): void

+ update(): void

Saran

+ email_hp: varchar

- id: int

+ saran_anda: text

+ tanggal: datetime

+ delete(): void

+ insert(): void

+ update(): void

User

+ email: varchar

+ hak_akses: varchar

+ hp: varchar

- id: int

+ password: varchar

+ username: varchar

+ confirm(): void

+ delete(): void

+ insert(): void

+ select(): void

+ update(): void

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*
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Halaman Utama 

Pada gambar 9 adalah hasil implementasi 

tampilan halaman utama

 
Gambar 9 Halaman Utama 

 

Halaman Registrasi Ibu hamil 

Pada gambar 10 adalah hasil implementasi 

tampilan halaman registrasi ibu hamil 

 
Gambar 10 Halaman Registrasi Ibu hamil 

 

Halaman Tambah Data Ibu Hamil 

Pada gambar 11 adalah hasil implementasi 

tampilan halaman tambah data ibu hamil

 
Gambar 11 Halaman Tambah Data Ibu 

Hamil 

 

 

 

Halaman Tambah Data Analisa Ibu 

Hamil 

Pada gambar 12 adalah hasil implementasi 

tampilan halaman tambah data analisa ibu 

hamil

 
Gambar 12 halaman Tambah Data Analisa 

Ibu hamil 

 

Evaluasi sistem 

Pada tahap ini dilakukan mulai dari 

evaluasi kebutuhan sistem, desain dan 

evaluasi program yang akan dibuat. Tujuan 

dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui 

apakah program sudah benar-benar sesuai 

kebutuhan atau mengalami kendala. 

Pengujian sistem menggunakan pengujian 

black-box. 

Tabel 1 Pengujian Black Box Mengisi Data 

Hasil Pelayanan Ibu Hamil 

Tanggal Tester  : 12/06/17 

Nama Tester      : Ibu Sri Wahyuni 

Nama Sistem     : Sistem Informasi Posyandu Melati II RW 03 Kel.Sidotopo 

Nama Use Case : UC 08 Mengisi Data Hasil Pelayanan Ibu Hamil 

Nama Aktor       : User 

No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

1 Input form data 

hasil pelayanan 

ibu hamil (data 

lengkap) dan 

klik “Simpan”  

Sistem 

menyimpan data 

dan 

menampilkan 

halaman data ibu 

hamil 

 

Kesimpulan 

Dari hasil rancang bangun sistem 

informasi pengelolaan data dan pemantauan 

kegiatan posyandu pada Posyandu Melati II 

RW 03 Kelurahan Sidotopo Surabaya dapat 

diambil beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Sistem informasi Posyandu Melati 

II RW 03 Kelurahan Sidotopo 

Surabaya yang telah dibuat dapat 

bekerja dengan baik dan sesuai 

dengan yang diharapkan.  
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2. Sistem yang dibuat sangat 

membantu untuk meringankan 

pekerjaan kader Posyandu Melati II 

pada saat berjalannya kegiatan 

posyandu. 

3. Sistem yang dibuat dapat berfungsi 

mengirimkan notifikasi umur 

kehamilan kepada ibu hamil dan 

petugas kesehatan melalui SMS 

Gateway. 

4. Sistem yang dibuat dapat berfungsi 

membroadcast agenda kegiatan 

posyandu kepada peseta Posyandu 

Melati II yang terdaftar di sistem. 

 

Saran Pengembangan 

Untuk pengembangan lebih lanjut dari 

rancang bangun sistem informasi 

pengelolaan data dan pemantauan kegiatan 

posyandu pada Posyandu Melati II RW 03 

Kelurahan Sidotopo Surabaya maka  dapat di 

ajukan saran, yaitu :  

1. Sistem akan mencakup seluruh 

posyandu di Kelurahan Sidotopo 

Kota Surabaya. 

2. Kedepannya sistem ini akan 

terintegrasi dengan web induk 

Pemerintah Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya yang sudah ada. 

3. Sistem dapat mencetak laporan 

hasil pelayanan posyandu. 

4. Sistem dapat mencakup data 

WUS/PUS (Wanita Usia 

Subur/Pasangan Usia Subur) di 

Posyandu. 
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