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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Aplikasi 

Aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, 

pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk 

menerapkan atau menginplementasikan hal atau permasalahan yang ada sehingga 

berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan niali-nilai dasar 

dari hal data, permasalahan, pekerjaan itu sendiri (Jogiyanto, 2005). 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi digunakan sebagai 

pemecah masalah yang menggunakan suatu teknik pemrosesan data yang ada 

pada suatu perusahaan atau organisasi, dalam proses pemecahan masalah aplikasi 

menghasilkan sebuah informasi yang digunakan sebagai pemecah masalah dalam 

perusahaan atau organisasi. 

2.2 Kohort 

Kohort berasal dari kata cohort yang artinya suatu proses pengamatan 

prospektif, survey prospektif terhadap suatu subjek maupun objek. Sedangkan 

pada pemantauan pelayanan kebidanan register Kohort adalah sumber data 

pelayanan ibu hamil, ibu nifas, neonatal, bayi dan balita (Nursalam, 2003). 

Adapun jenis Kohort yang dimaksudkan dalam studi ini, yaitu : 

1.  Kohort Ibu Hamil 

Kohort ibu hamil merupakan sekumpulan data mengenai kondisi ibu hamil 

serta bayi yang ada pada kandungan, yang nantinya akan diolah menjadi informasi 

yang digunakan untuk nifas serta kehamilan selanjutnya. 
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2.  Kohort Nifas 

Kohort nifas merupakan sekumpulan data ketika nifas yang nantinya akan 

dijadikan laporan kepada kepala puskesmas serta dinas kesehatan. 

2.2.1 Cara Pengisian Kohort Ibu Hamil dan Nifas 

Berikut ini adalah cara pengisian Kohort ibu hamil dan nifas yan saat ini 

digunakan, 

1. Diisi nomor urut. 

2. Diisi nama pasien (ibu hamil). 

3. Diisi nama suami / keluarga pasien (ibu hamil). 

4. Diisi alamat pasien (ibu hamil). 

5. Diisi tanggal lahir pasien (ibu hamil). 

6. Diisi pendidikan terakhir pasien (ibu hamil). 

7. Diisi tanggal HPHT (hari pertama haid terakhir). 

8. Diisi tanggal kedatangan pasien (ibu hamil). 

9. Diisi tanda cek “V” untuk status obstetri (pernah/tidak). 

10. Diisi tanda cek “V” untuk status paritas (pernah/tidak).  

11. Diisi tanda cek “V” jika jarak kehamilan sebelumnya dibawah 2 tahun. 

12. Diisi tanda cek “V” jika umur ibu hamil diantara 25 – 35. 

13. Diisi tanda cek “V” jika tinggi badan ibu hamil diantara 165 – 180c. 

14. Diisi tanda cek “V” jika mengalami komplikasi dikehamilan sebelumnya. 

15. Pemeriksaan K-1 dilakukan di umur kehamilan 0-4 minggu dari tanggal 

HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir), Pemeriksaan meliputi (Tekanan Darah, 

Berat Badan, Lingkar Perut). 
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16. Pemeriksaan K-2 dilakukan di umur kehamilan 3-4 minggu dari tanggal 

pemeriksaan K-1, Pemeriksaan meliputi (Tekanan Darah, Berat Badan, 

Lingkar Perut). 

17. Pemeriksaan K-3 dilakukan di umur kehamilan 4-5 minggu dari tanggal 

pemeriksaan K-2, Pemeriksaan meliputi (Tekanan Darah, Berat Badan, 

Lingkar Perut). 

18. Pemeriksaan K-4 dilakukan di umur kehamilan 5-6 minggu dari tanggal 

pemeriksaan K-3, Pemeriksaan meliputi (Tekanan Darah, Berat Badan, 

Lingkar Perut). 

19. Tanggal pemeriksaan K-5 ditentukan dengan cara tanggal HPHT (Hari 

Pertama Haid Terakhir) ditambahkan dengan (+7 untuk tanggal, -5 untuk 

bulan, +1 untuk tahun), Pemeriksaan meliputi (Tekanan Darah, Denyut Nadi, 

Detak Jantung, Tingkat Hipertensi, Tingkat Kesadaran, Kesiapan Alat Vital). 

20. Pemeriksaan K-6 dilakukan setelah nifas atau pasca kelahiran, Pemeriksaan 

meliputi (Tekanan Darah, Denyut Nadi, Detak Jantung, Tingkat Hipertensi, 

Tingkat Kesadaran, Kondisi Badan). 

21. Diisi nilai ANC yang nantinya akan dijadikan indikator kelahiran. 

2.2.2 Rumus Cakupan Kohort 

Cakupan Kohort digunakan untuk mengetahui jumlah kehamilan 

perwilayah yang nantinya akan dijadikan fokus pelayanan kesehatan ibu hamil di 

wilayah yang dimaksudkan (Nursalam, 2003). Berikut ini rumus cakupan Kohort : 
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Jumlah Kehamilan Perwilayah dibagi dengan jumlah cakupan pertahunnya 

lalu dikalikan dengan 100%. Jumlah cakupan pertahun didapat dari rasio 

kelahiran sebelumnya di suatu daerah/kelurahan, jika tidak ada maka dapat 

diambil rasio kelahiran di suatu provinsi. Jumlah kelahiran perwilayah yang 

dimaksudkan adalah per-kelurahan yang berada di kecamatan / kabupaten yang 

didapat dari tiap tahunnya. Hasil pembagian diatas kemudian di jadikan persetase 

sehingga menghasilkan informasi megenai produktifikas ibu hamil di suatu 

wilayah tersebut. 

2.2.3 Rumus Perhitungan ANC 

Rumus perhitungan ANC digunakan untuk menentukan nilai akhir ANC 

sehingga bidan dapat menentukan kelahiran menurut nilai ANC yang didapat dari 

pemeriksaan sebelumnya (Nursalam, 2003). Antenatal Care (ANC) sendiri adalah 

nilai pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan 

janin secara berkala, yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan 

yang ditemukan. Dengan detail perhitungan sebagai berikut. 

Rumus Perhitungan Nilai ANC : 

 

Penjelasan : 

1. Nilai Akhir Parameter (NP), meliputi : 

a. Status Obstetri (SO). 

Jika belum pernah obstetri = 10, dan jika sudah pernah = 0. 

b. Status Paritas (SP). 

Jika belum pernah paritas = 10, dan jika sudah pernah = 0. 

NP = SO+SP+JK+UM+KOM+TB 

Nilai ANC = K-1+K-2+K-3+K-4+NP 
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c. Jarak Kehamilan Sebelumnya < 2 Tahun (JK). 

Jika belum pernah hamil kehamilan sebelumnya jarak dibawah 2 tahun = 

10, dan jika lebih dari 2 tahun = 0. 

d. Umur Pasien Antara 25-35 (UM). 

Jika umur pasien antara 25-35 = 30, dan jika umur pasien kurang atau 

lebih = 0. 

e. Status Komplikasi (KOM). 

Jika belum pernah komplikasi = 30, dan jika pernah komplikasi = 10. 

f. Tinggi Badan (TB) 

Jika tinggi badan antar 165-180 = 10, dan jika tinggi badan diluar itu = 0. 

2. Penjelasan nilai disetiap kedatangan. 

a. Pemeriksaan K-1 meliputi : Tekanan Darah yang akan dibagi 3 + Lingkar 

Perut + Berat Badan, lalu hasil dari K-1 akan dibagi 3 sehingga 

menghasilkan nilai K-1. Pada nilai K-1 akan dianggap normal jika berada 

pada range nilai 50-75, dengan standart nilai 65 jika pasien melewatkan 

pemeriksaan K-1. 

b. Pemeriksaan K-2 meliputi : Tekanan Darah yang akan dibagi 3 + Lingkar 

Perut + Berat Badan, lalu hasil dari K-2 akan dibagi 3 sehingga 

menghasilkan nilai K-2. Pada nilai K-2 akan dianggap normal jika berada 

pada range nilai 75-100, dengan standart nilai 85 jika pasien melewatkan 

pemeriksaan K-2. 

c. Pemeriksaan K-3 meliputi : Tekanan Darah yang akan dibagi 3 + Lingkar 

Perut + Berat Badan, lalu hasil dari K-3 akan dibagi 3 sehingga 

menghasilkan nilai K-3. Pada nilai K-3 akan dianggap normal jika berada 
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pada range nilai 100-125, dengan standart nilai 115 jika pasien 

melewatkan pemeriksaan K-3. 

d. Pemeriksaan K-4 meliputi : Tekanan Darah yang akan dibagi 3 + Lingkar 

Perut + Berat Badan, lalu hasil dari K-4 akan dibagi 3 sehingga 

menghasilkan nilai K-4. Pada nilai K-4 akan dianggap normal jika berada 

pada range nilai 125-150, dengan standart nilai 135 jika pasien 

melewatkan pemeriksaan K4. 

e. Pasien yang tidak melakukan pemeriksaan K-1, K-2, K-3, K-4 akan 

diberikan nilai standart dengan total 400, yang nantinya akan 

ditambahkan dengan nilai parameter (NP) dan dibagi 2. 

3. Perhitungan nilai ANC. 

a. Perhitungan nilai ANC didapat dari nilai kedatangan yang ditambahkan 

dengan nilai parameter lalu dibagi 2. Sehingga nanti nilai ANC menjadi 

parameter untuk informasi kepada bidan dalam penanganan nifas. 

b. Parameter nilai ANC sebagai informasi penanganan nifas dibagi menjadi 3 

bagian : 

1. Jika nilai ANC dibawah 200 maka informasi yang ditampilkan adalah 

penanganan nifas secara caesar dan memungkinan mengakibatkan 

meninggalnya ibu hamil dan anak cukup tinggi. 

2. Jika nilai ANC diantara 200 – 300 maka informasi yang ditampilkan 

adalah penanganan nifas secara normal dengan kemungkinan 

meninggalnya ibu hamil dan anak cukup rendah. 
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3. Jika nilai ANC diatas 300 maka informasi yang ditampilkan adalah 

penanganan nifas secara caesar dan memungkinan mengakibatkan 

meninggalnya ibu hamil dan anak cukup tinggi. 

2.3 System Development Life Cycle (SDLC) 

System Development Life Cycle (SDLC) adalah aplikasi penerapan dari 

penemuan  permasalahan (problem solving) yang didapat dari pendekatan sistem 

(system approach) menjadi pengembangan dari solusi sistem informasi  terhadap 

masalah bisnis (James A, 2000). SDLC dapat disebut sebagai satu metode 

pengembangan sistem informasi yang popular pada saat sistem informasi pertama 

kali dikembangkan”. 

Jenis-jenis metode SDLC : 

1. Prototyping. 

2. Waterfall. 

3. Spiral. 

4. V-Model. 

5. Formal Method. 

6. Extreme Programing. 

Dari beberapa metode SDLC diatas, peneliti menggunakan metode Waterfall 

dalam pembuatan aplikasi Kohort ibu dan anak pada UPT Puskesmas Wates 

Mojokerto. 

2.4 Waterfall 

Waterfall adalah model yang dikembangkan untuk pengembangan perangkat 

lunak, membuat perangkat lunak. model berkembang secara sistematis dari satu 

tahap ke tahap lain dalam mode seperti air terjun (Pressman, 2010). 
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Model ini mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan software 

yang sistematikdan sekuensial yang mulai dari tingkat kemajuan sistem pada 

seluruh analisis, desain, kode, pengujian dan pemeliharaan. Model ini melingkupi 

aktivitas-aktivitas sebagai berikut : Communication, Planning, Modeling, 

Construction, Deployment. Berikut ini gambaran serta penjelasan waterfall : 

 

1. Communication 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk 

memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan 

perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui 

wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. 

2. Planning 

Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah penjadwalan pengerjaan serta 

mendeskripsikan pengerjaan. Sehingga nanti pengerjaan aplikasi tidak akan 

keluar dari waktu yang ditentukan. 

3. Modelling 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini 

dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan 

perangkat keras (hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam 

mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

Gambar 2. 1 Tahapan SDLC metode Waterfall (Pressman, 2010) 
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4. Construction 

Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah melakukan pengkodean dari hasil 

desain dan analisis diatas serts melakukan test pada aplikasi yang telah 

dibuat. 

5. Deployment 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang  sudah  jadi,  

dijalankan  serta dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 

Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 

kebutuhan baru. 

2.5 Hypertext Prepocessor (PHP) 

Menurut K. Tatroe (2002)  PHP adalah bahasa  yang sederhana namun kuat 

dirancang untuk membuat konten HTML. Sejak dimulai pada tahun 1994, PHP 

telah mampu menyaingi bahasa website karena keunggulan popularitas bahasa 

dan kemudahan penggunaan. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdroft. PHP 

sering digunakan untuk membangun website dinamis dimana proses keseluruhan 

berjalan pada web server dan menampilkan hasilnya pada web browser. 

Kelebihan dari PHP dibanding bahasa pemograman lainnya yang sejenis 

seperti ASP, JSP dan lain sebagainya adalah : 

1. Kegunaaan maksimum. 

2. Dapat dihubungkan dengan banyak sistem database. 

3. Lisensi bebas (tidak memerlukan biaya). 

4. Mudah untuk dipelajari dan digunakan. 

5. Dapat dijalankan pada banyak sistem operasi. 
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2.6 Cascading Style Sheets (CSS) 

CSS digunakan dalam kode HTML untuk menciptakan suatu kumpulan style 

yang terkadang dapat digunakan untuk memperluas kemampuan HTML, sebagai 

contoh, kode HTML murni tidak memungkinkan untuk untuk mengatur ukuran 

font yang diterapkan pada setiap sel dan bahkan tag <Hello Word> pun tak 

berpengaruh pada sel-sel tabel (Kadir, 2003). 

2.7 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multi thread, 

multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL tersedia 

sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public License 

(GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus 

dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 

2.8 Database 

Menurut Jogiyanto (2005) Basis data (database) adalah kumpulan dari 

data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan 

luar komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. 

Basis data merupakan komponen dalam pembangunan sistem informasi, karena 

menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan seluruh data yang ada 

dalam sistem, sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi 

dalam berbagai bentuk. 

Basis data merupakan himpunan kelompok data yang saling berkaitan. 

Data tersebut diorganisasikan sedemikian rupa agar tidak terjadi duplikasi yang 
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tidak perlu, sehingga dapat diolah atau dieksplorasi secara tepat dan mudah untuk 

menghasilkan informasi. 

2.9 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik dari sebuah sistem. 

DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di 

mana komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan data. DFD 

memiliki simbol–simbol yang digunakan untuk menggambarkan model data 

seperti terdapat pada table berikut : 

Tabel 2. 1 Simbol Data Flow Diagram 

 

2.10 Entity Relationship Diagram (ERD) 

“Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model data  yang 

dikembangkan berdasarkan objek.” Entity Relationship Diagram (ERD) 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada 

pengguna secara logis. Entity Relationship Diagram (ERD) didasarkan pada suatu 

persepsi bahwa real world terdiri atas obyek-obyek dasar tersebut. Penggunaan 

Entity Relationship Diagram (ERD) relatif mudah dipahami, bahkan oleh para 

pengguna yang awam (Sutanta, 2011). 

Bagi  perancang  atau  analis  sistem,  Entity  Relationship  Diagram  

(ERD) berguna untuk memodelkan sistem yang nantinya, basis data akan di 
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kembangkan. Model ini juga membantu analisis dan perancangan basis data 

karena model ini dapat menunjukkan data yang dibutuhkan dan kerelasian antar 

data didalamnya. Beberapa jenis ERD, yaitu : 

1. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model CDM adalah model yang dibuat berdasarkan 

anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek dasar yang 

dinamakan entitas (entity) serta hubungan (relationship) antara  entitas-entitas 

(Andiyono, 2013). 

2. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah 

tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap 

tabel mempunyai sejumlah kolom dimana setiap kolom memiliki nama yang unik. 

ERD merupakan alat untuk pembuatan model data secara grafik, maka ERD 

memiliki simbol–simbol yang digunakan untuk menggambarkan model data seperti 

terdapat pada tabel berikut :  

Tabel 2. 2 Simbol-simbol Entity Relationship Diagram 
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2.11 API freesms4us 

API freesms4us dipergunakan untuk mengirim SMS langsung dari 

program atau script di website. Freesms4us sebagai API (Application 

Programming Interface) atau secara singkatnya adalah salah satu penyedia 

layanan untuk saling berkomunikasi antar server dan klien, dalam bentuk SMS. 

2.12 Black Box Testing 

Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang tes 

fungsionalitas dari aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. 

Berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Disebut juga pengujian 

behavioral atau pengujian partisi. Pengujian black box memungkinkan perekayasa 

perangkat lunak mendapatkan serangkaian input yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian black box berusaha 

menemukan : 

a. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

b. Kesalahan interface. 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

d. Kesalahan kinerja. 

e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi. 

f. Kesalahan performansi. 

g. Kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir. 


