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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang  

Dalam memasuki dunia era globalisai, manusia mengenai teknologi 

informasi yang semakin maju dimana teknologi informasi sangatlah penting 

dalam kehidupan sehari-hari maupun organisasi untuk mempermudah melakukan 

berbagai kegiatan dalam kehidupan. Posyandu adalah pusat pelayanan keluarga 

berencana dan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat 

dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dalam rangka pencapaian norma 

keluarga kecil bahagia sejahtera. “Menurut Effendy” (1998), posyandu merupakan 

forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat, untuk 

masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya 

manusia sejak dini. Singkatan dari posyandu yaitu (Pos Pelayanan Terpadu) 

merupakan perpanjangan tangan puskesmas yang memberikan pelayanan dan 

pemantauan kesehatan yang dilaksaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu 

dahlia dilakukan di desa Batu beriga oleh bidan dan kader (petugas) dan untuk 

masyarakat. 

Posyandu dahlia  sebagai wadah peran serta masyarakat, yang 

menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan 

kualitas manusia, secara pengalaman telah dapat memeratakan pelayanan bidang 

kesehatan. Kegiatan posyandu dahlia dilaksanakan dengan partisipasi penuh dari 

masyarakat desa Batu beriga yang bertujuan unyuk memberdayakan dan 

memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan 

kesehatan tersebut, meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat 

serta pelayanan kesehatan bumil dan balita.  

Pelaksanaan kegiatan posyandu bagi bumil, balita dan bayi yang akan 

melakukan imunisasi dan pemeriksaan terlebih dahulu mendaftarkan pendataan 

seperti nama, alamat, dan umur ke petugas. Proses pendataan yang telah diproses 

selanjutnya yaitu pelaksanaan posyandu. Proses pelayanan balita dan bayi 

meliputi penimbangan berat badan, pengukuran kepala dan tinggi badan balita dan 
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bayi serta proses pemberian vitamin. Balita dan bayi setelah melakukan kegiatan 

penimbangan dan  pemberian vitamin oleh kader selanjutnya  balita dan bayi  

melakukan pemeriksaan neonatus apabila balita dan bayi memiliki penyakit atau 

virus kader/petugas dan bidan melakukan rujukan balita. Untuk bumil melakukan 

pemeriksaan kehamilan dan apabila ada kelainan dan penyakit lainya pada bumil 

kader/petugas dan bidan melakukan rujukan bumil. Melihat cara kerja yang 

diterapkan masih secara manual disebuah posyandu dahlia, mulai dari 

pendaftaran, pencatatan hasil pemeriksaan yang diberikan Bidan dan petugas 

dengan menggunakan buku besar dan kartu posyandu. Sehingga membuat bidan 

dan petugas kesulitan untuk mengelola data bumil dan balita tersebut.  

Berdasarkan  Kegiatan pelayanan posyandu dahlia yang masih secara 

manual dan belum terkomputerisasi maka masalah pada proses bisnis yang ada 

pada posyandu dahlia, mulai dari pencatatan hasil, pemeriksaan dan pelayanan 

yang diberikan bidan dan kader/petugas lakukan terkomputerisasi serta 

menghindari file yang hilang dan mudah dalam pengolahan data bumil dan balita. 

Maka penelitian ini fokus untuk membangun sistem pelayanan posyandu dahlia 

berbasis website. Penelitian ini akan menggunakan model RAD (Rapid Aplication 

Development). RAD dipilih sebagai model karena mudah diatasi jika terjadi 

perubahan dalam tahap pengembangan sistem, jika kondisi user tidak memahami 

kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan apabila terjadi perubahan tidak 

perlu mengulang tahapannya dari awal dan cocok untuk proyek kecil yang 

membutuhkan waktu pengembangan yang lebih singkat serta tahapannya lebih 

sedikit. Berdasarkan masalah dan metode penelitian yang akan digunakan, maka 

penelitian yang akan digunakan maka penelitian ini mempunyai judul “Sistem 

informasi Pelayanan Posyandu Dahlia Pada Desa Batu Beriga Berbasis Web 

Dengan Model RAD (Rapid Aplication Development)”. 
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1.2    Rumusan Masalah  

1. Bagaimana sistem pelayanan posyandu yang berjalan saat ini pada 

posyandu dahlia ? 

2. Kendala- kendala apa saja yang terjadi pada sistem pelayanan posyandu 

yang berjalan saat ini pada posyandu dahlia ? 

3. Bagaimana merancang sistem pelayanan posyandu yang dapat membantu 

petugas posyandu dalam mengelola data pelayanan kesehatan pada 

posyandu dahlia ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya membahas sistem pelayanan kesehatan pada 

posyandu dahlia. 

2. Sistem informasi pelayanan ibu hamil dan balita pada posyandu dahlia 

akan dirancang berbasis website. 

3. Sistem informasi yang disampaikan pada sistem informasi ini sebatas 

informasi tentang pelayanan kesehatan ibu hamil dan balit yang diawasi 

posyandu dahlia. 

4. Sistem informasi pelayanan posyandu dahlia bisa menampilkan informasi 

kepada bumil dan balita  terkait pelayanan yang diberikan posyandu 

dahlia. 

5. Memberikan informasi hasil pemeriksaan bumil dan balita yang lebih 

efisien dan efektif. 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penulisan  

1.4.1  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui proses pelayanan kesehatan yang berjalan saat ini 

pada posyandu dahlia. 

2. Untuk menganalisa permasalahan pelayanan kesehatan yang terjadi pada 

posyandu dahlia. 

3. Untuk membuat sistem pelayanan kesehatan pada posyandu dahlia. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis penelitian menambah wawasan peneliti tentang teknologi 

informasi, khususnya dalam mengembangkan sistem informasi berbasis 

web. 

2. Menetahui kinerja bagaimana posyandu dalam memberikan pelayanan 

kesehatan pada masyarakat. 

3. Bagi petugas posyandu dahlia kelompok kerja, pembinaan posyandu, dan 

petugas kesehatan posyandu dahlia. 

4. Tersedianya sistem informasi posyandu terkomputerisasi untuk mencari 

dan mengolah data kegiatan posyandu dahlia dengan proses yang cepat 

dan tepat. 

5. Memudahkan pihak posyandu dahlia dalam memperoleh informasi yang 

akurat. 

6. Memudahkan petugas posyandu dahlia dalam melakukan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat di desa Batu beriga. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang ada pada bagian 

pelayanan, diperlukan beberapa metode penelitian agar hasil dalam penelitianya 

benar-benar menjadi sesuatu yang diinginkan, oleh karena itu peneliti 

menggunakan beberapa metode penelitian yang digunakan antara lain: 

1. Metode pengumpulan data  

a. Observasi yakni proses pengumpulan data dan informsi dengan cara 

meninjau dan mengamati secara langsung objek penelitian di 

posyandu dahlia yang terletak di desa Batu beriga. 

b. Wawancara yakni mengumpulkan data melalui tanya jawab dan 

diskusi dengan petugas posyandu dahlia dan bidan. 

c. Studi pustaka, yakni pengumpulan data dan informasi melalui refrensi 

yang berkaitan dengan penelitian in. 
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2. Metode pengembangan sistem  

a. Perencanaan (Planinng) 

b. Analisis (Analysis) 

c. Desain (Design) 

d. Implementasi (Implementation) 

e. Pemeliharaan (Maintence) 

 

3. Metode Analisa  

a. Analisa Pengguna 

b. Analisa Kebutuhan Fungsional  

c. Analisa Perilaku Sistem 

 

4. Metode Rancangan  

Dalam perancangan aplikasi, peneliti menggunakan metode 

pemrograman web yaitu Penelitian menggunakan metodologi SDLC 

(System Developmet Life Cycle) dengan model  penelitian yang 

digunakan yaitu Model RAD (Rapid Application Development) serta alat 

bantu analisa dan desain sistem menggunakan Unified Modelling 

Language (UML). Rapid Application Development (RAD) adalah 

strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan 

yang jauh lebih cepat dan singkat dalam mendapatkan hasil dengan 

kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui 

siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam 

teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan 

joint application untuk mempercepat pengembangan sistem/aplikasi.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Untuk penelitian ini lebih jelas tentang laporan ini, maka materi-materi yang 

terdapat dalam laporan ini dikelompokan menjadi beberapa bagian dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab II berisi sistem, informasi, sistem informasi, pelayanan, 

posyandu, kader posyandu, model rad, website,  uml  (unified 

modelling language), xampp, mysql, php, perancangan sistem 

berorientasi objek, spesifikasi basis data, erd (entity relationship 

diagram), package diagram , tinjauan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III berisi model pengembangan perangkat lunak, metode 

pengembangan sistem, tools, tools lainya, langkah-langkah 

penelitian. 

 BAB IV  : ANALISA DAN RANCANGAN SISTEM 

  Bab IV berisi sejarah organisasi dan profil intansi, visi dan misi 

oranisasi, struktur organisasi, jabatan dan tugas wewenang, 

definisi lingkup/persiapan awal menggunakan metode rad (rapid 

aplication  development), analisa sistem berjalan, proses bisnis, 

activity diagram, analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi 

kebutuhan, package diagram, use case diagram, deskripsi use 

case diagram, perancangan basis data, entity realationship 

diagram, transformasi entity relationship diagram ke logical 

record srructure, logical record structure, tranformasi lrs ke 

relasi (tabel), spesifikasi basis pasien, desain rancangan antar 

muka, rancangan dokumen keluaran, rancangan dokumen 

masukan, struktur tampilan, rancangan layar, sequence diagram, 

class diagram, deployment diagram.  

BAB  V  : PENUTUP 

     Bab V berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


