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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang analisis sistem, analisis permasalahan, 

solusi yang diberikan untuk permasalahan, dan perancangan sistem pada Rancang 

Bangun Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas Berbasis Website pada UPT 

Puskesmas Wates Mojokerto. Untuk melakukan identifikasi dan analisis 

permasalahan akan dilakukan terlebih dahulu observasi dan wawancara kepada 

pihak UPT Puskesmas Wates Mojokerto. Pembuatan identifikasi dan analisis 

permasalahan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidan 

UPT Puskesmas Wates Mojokerto dan observasi yang telah dilakukan pada UPT 

Puskesmas Wates Mojokerto. berikut adalah observasi dan wawancara  yang 

dilakukan pada UPT Puskesmas Wates Mojokerto. 

3.1 Communication 

Pada tahap ini penulis melakukan komunikasi dengan pihak terkain untuk 

mendapatkan data, informasi proses bisnis, serta permasalahan yang terjadi. 

3.1.1 Project Initation 

Pada tahap ini penulis melakukan pengiriman surat penelitian dan proposal 

penelitian sebagai pengajuan penelitian pada UPT Puskesmas Wates Mojokerto, 

setelah penelitian di terima oleh pihak terkait maka pihak terkait akan 

mengeluarkan surat atau pernyataan tertulis bahwa penelitian disetujui dan 

didukung penuh oleh pihak UPT Puskesmas Wates Mojokerto, peneliti juga 

menerima batasan – batasan penelitian yang telah ditentukan oleh pihak UPT 

Puskesamas Wates Mojokerto. 
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3.1.2 Requirement Gathering 

Pada tahap ini penulis merencanakan wawancara dan obsesvasi pada UPT 

Puskesmas Wates Mojokerto, pada proses wawancara penulis bertemu dengan 

Novy Oktaviandri Kusuma A. Md selaku kepala bidan serta observasi ke poli 

kesehatan ibu dan anak. 

3.2 Planning 

Pada tahap ini penulis melakukan perencanaan pengerjaan aplikasi Kohort ibu 

hamil dan nifas berbasis website pada UPT Puskesmas Wates Mojokerto. 

Sehingga diharapkan pengerjaan tidak keluar dari jadwal yang ditentukan 

3.2.1 Estimating 

Pada proses ini penulis mencoba memetakan estimasi waktu pengerjaan 

aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas berbasis website pada UPT Puskesmas Wates 

Mojokerto. 

Tabel 3. 1 Estimasi Waktu Pengerjaan 

No. Nama Proses Estimasi Waktu Keterlambatan 

1.  Communication 2 minggu 2 minggu 

2.  Planning 2 minggu 2 minggu 

3. Modeling 1 bulan 1 bulan 

4.  Contruction 1 bulan 1 bulan 

5. Deployment 1 bulan 1 bulan 
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3.2.2 Scheduling 

Pada tahap ini penulis mencoba membuat work plan untuk pengerjaan 

aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas berbasis website pada UPT Puskesmas Wates 

Mojokerto. 

Tabel 3. 2 Work Plan Pengerjaan Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas 

Kegiatan 
Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Project 

Initation 
                

Requirement 

gathering 
    

            

Estimating 

Scheduling  

Tracking 

    

            

Analyzing                  

Design                 

Code                  

Test                  

Delivery                 

Feedback                  

 

Pada tahap support penulis tidak melakukannya, karena proses perizinan. 

3.2.3 Tracking  

Pada tahap ini penulis melakukan tracking pada proses pengerjaan aplikasi 

Kohort ibu hamil dan nifas berbasis website pada UPT Puskesmas Wates 

Mojokerto. 



23 

 

Tabel 3. 3 Tracking Project 

No. Nama Proses Control Consultation 

1.  Project Initation Documentation  Sudah Dilakukan 

2.  Requirement gathering Documentation  Sudah Dilakukan 

3. Estimating Documentation  Sudah Dilakukan 

4.  Scheduling  Documentation  Sudah Dilakukan 

5. Tracking Documentation  Sudah Dilakukan 

6. Analyzing  Documentation  Sudah Dilakukan 

7. Design Documentation  Sudah Dilakukan 

8. Code  Documentation  Sudah Dilakukan 

9. Test  Documentation  Sudah Dilakukan 

10. Delivery Documentation  Sudah Dilakukan 

11.  Feedback  Documentation  Sudah Dilakukan 

 

3.3  Modeling 

Pada tahap modeling penulis akan membahas mengenai analisis serta desain 

dari proses pengerjaan aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas berbasis website pada 

UPT Puskesmas Wates Mojokerto. 

3.3.1 Analisis 

Pada analisis sistem akan membahas tentang bagaimana analisis kebutuhan 

sistem yang meliputi analisis proses bisnis, indentifikasi permasalahan, kebutuhan 

pengguna, kebutuhan fungsional, kebutuhan data, sehingga dapat mengetahui 

permasalahan pada UPT Puskesmas Wates Mojokerto. 
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3.3.2 Analisis Proses Bisnis 

Proses bisnis yang dimaksud adalah proses bisnis pencatatan Kohort ibu hamil 

dan nifas. Dimulai dari pasien menyerahkan data diri (identitas diri), kemudian 

bidan mencatat data diri pasien (identitas diri) dan melakukan pelayanan Kohort, 

kemudian bidan akan melakukan pemeriksaan Kohort kepada pasien setiap 

bulannya, jika pemeriksaan sudah memenuhi (6 kali pemeriksaan) bidan dapat 

melakukan perhitungan Kohort (nilai ANC), setelah itu bidan menentukan proses 

nifas dari nilai ANC tersebut. Setelah itu bidan menunggu pasien nifas, setelah 

nifas bidan akan mencatat data nifas/data anak. Kemudian kepala bidan akan 

melakukan perekapan data ibu hamil dan nifas dan akan melaporkannya kepada 

kepala puskesmas dalam bentuk dokumen yang tertanda tangan. Adapun proses 

bisnis pencatatan Kohort ibu hamil dan nifas digambarkan pada alur dokumen  

digambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Alur Dokumen Ibu Hamil dan Nifas 
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Alur dokumen ibu hamil dan nifas diatas menjelaskan tentang aliran dokumen 

saat ini pada UPT Puskesmas Wates Mojokerto, yang di mulai dari pengisian data 

pasien melalui form pasien, lalu dilanjukan ke dalam form pelayanan dan 

pemeriksaan kohort, lalu setelah nifas akan dicatat dalam form nifas. Alur 

Dokumen akan diperjelas menjadi tabel dibawah ini. 

Tabel 3. 4 Penjelasan Alur Dokumen Ibu Hamil dan Nifas 

No. Nama Proses Input Proses Output 

Untuk Bidan 

1. Pendaftaran 

pasien 

Data identitas 

pasien 

Melakukan 

pengisisan data 

identitas pasien 

Daftar pasien 

2. Pencatatan 

data pelayanan 

Kohort 

Data kesehatan ibu 

hamil 

Melakukan 

pengisian data 

pelayanan Kohort 

Daftar 

pelayanan 

Kohort 

3. Pencatatan 

data pelayanan 

Kohort 

Data Kesehatan ibu 

hamil dari mulai K-

1 sampai K-6  dan 

data pemeriksaan 

Kohort lainnya 

Melakukan 

pengisian data dari 

mulai K-1 sampai 

K-6 dan data 

pemeriksaan 

Kohort lainnya 

Daftar 

pemeriksaan 

Kohort 

4. Perhitungan 

Nilai ANC 

Data pelayanan & 

pemeriksaan 

Kohort 

Melakukan 

perhitungan data 

pelayanan & 

pemeriksaan 

Kohort secara 

keseluruhan 

Informasi 

Nilai ANC 

5. Pencatatan 

data anak 

dalam form 

nifas 

Data pasien, nilai 

ANC 

Melakukan 

pengisian data nifas 

serta data anak per-

pasien 

Dokumen 

Nifas 

Untuk Kepala Bidan 

1. Rekap Ibu 

Hamil dan 

Nifas 

Data jumlah ibu 

hamil serta status 

nifas 

Melakukan 

pengisian data 

jumlah ibu hamil 

dan status nifas 

Dokumen Ibu 

Hamil Per-

Periode 
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3.3.3 Identifikasi Permasalahan 

Pada tahap analisis permasalahan ini membahas mengenai langkah-langkah 

yang dikerjakan pada tahap awal perancangan aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas 

pada UPT Puskesmas Wates Mojokerto. Penulis melakukan wawancara dengan 

Novy Oktaviandri Kusuma A. Md serta observasi ke poli kesehatan ibu dan anak. 

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan menghasilkan gambaran sistem yang 

ada saat ini, dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Blok Diagram Pencatatan Kohort Ibu Hamil dan Nifas Saat Ini 

Hasil dari wawancara dan observasi seperti yang digambarkan diatas maka 

ditemukan beberapa masalah yang sering terjadi di sistem pencatatan Kohort ibu 

hamil dan nifas. Dalam 1 form Kohort terdapat sekitar 9 ibu hamil. Saat ini 
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banyaknya proses pada sistem Kohort dan masih dilakukan secara manual, maka 

proses perhitungan 1 form Kohort menjadi sangat lama, estimasi waktu yang 

dibutuhkan dalam 1 perhitungan form Kohort mencapai 3 hari. Hal itu juga yang 

menyebabkan perhitungan Kohort dipermudah oleh bidan sehingga informasi 

yang dihasilkan dari Kohort kurang efektif untuk nantinya menjadi keputusan 

kelahiran ibu hamil. Dalam perhitungan Kohort bidan harus mencari data 

kehamilan sebelumnya, sedangkan di UPT Puskesmas Wates Mojokerto data 

kehamilan sebelumnya tidak tersimpan dengan baik, sehingga bidan memerlukan 

waktu yang cukup lama dan sering kali bidan kesusahan dalam mencari data 

kehamilan sebelumnya. Risiko jika perhitungan Kohort cukup lama maka nilai 

hasil Kohort yang akan digunakan bidan untuk mengambil keputusan nifas secara 

normal atau caesar tidak efisien. Efektifitas dan efiesian waktu pengerjaan Kohort 

serta kemudahan dan user interface yang diharapkan oleh pihak UPT Puskesmas 

Wates Mojokerto. Keterlambatan pemeriksaan menjadikan pencatatan dan 

perhitungan menjadi terlambat. Adapum pemetaan permasalahan dibawah ini. 

Tabel 3. 5 Pemetaan Permasalahan Sistem Kohort Ibu Hamil dan Nifas 

No. Masalah Dampak Peran 

1. Proses perhitungan 1 form 

Kohort mencapai 3 hari 

Bidan tidak mendapatkan informasi 

mengenai penanganan nifas 

Bidan 

2. Tidak adanya record yang 

baik pada data kehamilan 

sebelumnya atau form 

Kohort sebelumnya 

Kepala bidan kesulitan dalam 

mencari data yang dibutuhkan 

Bidan 

3. Tidak adanya 

pemberitahuan kepada 

pasien (ibu hamil) untuk 

pemeriksaan kehamilan 

secara berkala 

Sering terlambat dalam melakukan 

pemeriksaan sehingga 

membahayakan kesehatan pasien 

(ibu hamil) dan kandungannya 

Bidan 
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No. Masalah Dampak Peran 

4. Tidak adanya 

pemberitahuan kepada 

bidan tentang kondisi 

nifas yang akan terjadi 

Sehingga bidan tidak dapat 

mengetahui ibu hamil yang 

terindikasi kritis atau normal 

Kepala 

Bidan 

5.  Rekapitulasi tidak 

tersusun dengan baik 

Sehingga kepala bidan harus 

mencari data rekapitulasi berulang 

– ulang untuk menghasilkan 

informasi 

Kepala 

Bidan 

6. Kepala bidan merasa 

kesulitan dalam memantau 

kesehatan ibu hamil 

Sehingga peningkatan pelayanan 

tidak bisa efektif dan efisien 

Kepala 

Bidan 

 

Untuk mengatasi masalah yang telah disebutkan diatas maka dibuatlah 

Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas berbasis Website yang mampu : 

1. Mempermudah proses pencatatan Kohort. 

2. Memangkas waktu perhitungan Kohort. 

3. Memberikan notifikasi pemeriksan selanjutnya kepada suami pasien berupa 

Short Message Service (SMS). 

4. Menampilkan hasil perhitungan Kohort (nilai ANC) untuk dijadikan bidan 

sebagai acuan nifas. 

5. Mempermudah proses monitoring kesehatan ibu hamil dan nifas. 

3.3.4 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Dengan adanya permasalahan seperti telah dijelaskan maka perancangan 

sistem ini dimulai dari proses identifikasi informasi kebutuhan pengguna, seperti 

kepada siapa informasi disampaikan, informasi apa saja yang perlu disajikan, dan 

seberapa detail informasi tersebut disampaikan, tujuan informasi tersebut bagi 

pengguna, dan data apa yang diperlukan untuk mendapat informasi tersebut. 
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Berikut ini adalah data - data yang akan digunakan diperoleh dari hasil wawancara 

dan observasi yang dilakukan di UPT Puskesmas Wates Mojokerto . 

Data pengguna digunakan untuk memberikan hak akses atau hak login 

kepada pengguna terhadap aplikasi yang akan dibuat. Detail informasi apa saja 

yang didapat dari aplikasi untuk pengguna. Berikut merupakan data pengguna dan 

detail kebutuhan pengguna dari hasil wawancara dan observasi yang telah 

dilakukan. 

1. Admin 

Berikut ini gambaran fungsi, data, serta informasi yang dibutuhkan admin untuk 

Rancang Bangun Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas Berbasis Website pada 

UPT Puskesmas Wates Mojokerto. Admin dapat melakukan pengisian data 

pegawai, pengubahan data pegawai, penghapusan data pegawai. 

Tabel 3. 6 Analisis Pengguna Untuk Admin 

Fungsi Data yang dibutuhkan Informasi 

Pengolahan pegawai Data pegawai Rekap / daftar pegawai  

 

 

2. Bidan 

Berikut ini gambaran fungsi, data, serta informasi yang dibutuhkan bidan untuk 

Rancang Bangun Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas Berbasis Website pada 

UPT Puskesmas Wates Mojokerto.  

 

Tabel 3. 7 Analisis Pengguna Untuk Bidan 

Fungsi Data yang dibutuhkan Informasi 

Pengolahan data pasien 
(ibu hamil) 

Data identitas pasien 
(ibu hamil) 

Informasi mengenai 
indentitas pasien (ibu 

hamil) 
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Fungsi Data yang dibutuhkan Informasi 

Pengolahan data 

pelayanan Kohort 

Data kesehatan pasien Informasi mengenai 

kondisi kesehatan 

pasien  

Pengolahan data 

pemeriksaan Kohort  

Data pemeriksaan 

Kohort (K-1 sampai K-

6) 

Informasi mengenai 

kondisi kesehatan 

pasien disetiap 

kedatangan 

Perhitungan Hasil 

Pelayanan dan 

Pemeriksaan Kohort 

Data pelayanan dan data 

pemeriksaan Kohort 

Informasi Nilai ANC 

Pemberitahuan Informasi 

Pemeriksaan secara 

berkala 

Data pemeriksaan 

Kohort 

Tanggal pemeriksaan 

selanjutnya untuk 

pasien 

Pengolahan data nifas dan 

data anak 

Data pasien, data 

pelayanan, data 

pemeriksaan, nilai ANC 

Hasil nifas dan anak 

dari setiap pasien 

Bidan dapat melakukan pengisian data pasien, pengubahan data pasien, 

penghapusan data pasien. Kemudian bidan dapat melakukan pengisian data 

pelayanan, pengubahan data pelayanan, penghapusan data pelayanan. Setelah itu 

bidan dapat mengisikan data pemeriksaan, pengubahan data pemeriksaan, 

penghapusan data pemeriksaan. Setelah pemeriksaan dilakukan bidan akan 

mengisikan data nifas. 

3. Kepala Bidan 

Berikut ini gambaran fungsi, data, serta informasi yang dibutuhkan kepala bidan 

untuk Rancang Bangun Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas Berbasis Website 

pada UPT Puskesmas Wates Mojokerto.  

Tabel 3. 8 Analisis Pengguna Untuk Kepala Bidan 

Fungsi  Data yang dibutuhkan Informasi 

Monitoring kesehatan 

pasien yang meliputi : 

a. Kondisi pasien tiap 

kedatangan 

Data pasien, data 

pelayanan, data 

pemeriksaan, data nifas 

& data anak 

Monitoring kesehatan 

pasien yang meliputi : 

a. Kondisi pasien tiap 

kedatangan dalam 
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Fungsi  Data yang dibutuhkan Informasi 

b. Nilai ANC 

c. Jumlah anak 

d. Jumlah cakupan 

kehamilan 

bentuk tabel. 

b. Perbandingan nilai 

ANC dari tanggal 

awal dan akhir yang 

dipilih, informasi 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel dan 

grafik. 

c. Perbandingan jumlah 

anak perwilayah, 

dalam bentuk tabel 

dan grafik. 

d. Perbandingan jumlah 

cakupan kehamilan 

perwilyahan, dalam 

bentuk tabel dan 

grafik 

Pengelolahan rekap 

data pasien yang 

meliputi : 

a. Kondisi pasien tiap 

kedatangan 

b. Nilai ANC 

c. Jumlah anak 

d. Jumlah cakupan 

kehamilan 

Data pasien, data 

pelayanan, data 

pemeriksaan, data nifas 

& data anak 

Rekap ditampilkan 

dalam bentuk PDF yang 

meliputi : 

 

a. Kondisi pasien tiap 

kedatangan 

b. Nilai ANC 

c. Jumlah anak 

d. Jumlah cakupan 

kehamilan 

Kepala bidan dapat mengisikan data cakupan kehamilan serta melakukan 

pemantaun kesehatan pasien yang meliputi : kondisi pasien tiap kedatangan, 

kondisi nifas, serta jumlah cakupan kehamilan. 

3.3.5 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan fungsi yang akan dibuat pada aplikasi sesuai 

dengan analisis kebutuhan dari masing-masing pengguna. Berikut merupakan 

kebutuhan fungsional pada aplikasi. 
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1. Admin 

Kebutuhan fungsional untuk Admin yaitu dapat melakukan pengolahan data 

pegawai, Berikut ini fungsional admin : 

a. Fungsi Pengolahan Pegawai 

Berikut ini tabel fungsi pengolahan pegawai, Fungsional pengolahan pegawai 

dapat dilihat pada tabel 3.9. 

Tabel 3. 9 Fungsi Pengolahan Pegawai 

Nama Fungsi Pengolahan Pegawai 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan admin 

untuk mengelolah data pegawai 

Kondisi Awal Dokumen Pegawai 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Mengelolah Data Master Pegawai 

Admin memilih menu 

pegawai 

Sistem menampilkan 

menu insert, update, 

delete pegawai 

 Setelah admin 

memasukan data pegawai 

untuk dimasukan atau di 

ubah 

Sistem akan memberikan 

notifikasi data berhasil 

disimpan 

 Setelah admin memilih 

data untuk di hapus 

Sistem akan memberikan 

notifikasi data berhasil 

dihapus 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengolahan data master 

pegawai 

Tabel diatas menjelaskan bahwa yang berperan sebagai pengguna adalah admin. 

Tabel diatas juga menjelaskan tentang interaksi antara pengguna dengan sistem, 

yaitu ketika admin memilih menu pegawai maka sistem akan menampilkan 

pilihan untuk pengisian data pegawai, pengubahan data pegawai, serta 
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penghapusan data pegawai. Setiap selesai aksi maka sistem akan menampilkan 

notifikasi. 

2. Bidan 

Kebutuhan fungsional untuk Bidan yaitu dapat melakukan pengolahan data pasien 

(ibu hamil), pengolahan data pelayanan Kohort, pengolahan data pemeriksaan 

Kohort, perhitungan nilai ANC, pemberitahuan pemeriksaan, pengolahan data 

anak. Berikut ini fungsional bidan : 

a. Fungsi Pengolahan Pasien (ibu hamil) 

Berikut ini tabel fungsi pengolahan pasien (ibu hamil), Fungsional pengolahan 

pasien (ibu hamil) dapat dilihat pada tabel 3.10. 

Tabel 3. 10 Fungsi Pengolahan Pasien (ibu hamil) 

Nama Fungsi Pengolahan Pasien (ibu hamil) 

Pengguna Bidan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan bidan 

untuk pendataan/pendaftaran serta mengelolah 

indentitas pasien (ibu hamil) 

Kondisi Awal Data Identitas Pasien 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menambah Data Master Pasien 

Pengguna memilih menu 

data master pasien untuk 

ditambah 

Sistem akan 

menampilkan menu 

pilihan data master 

pasien 
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 Setelah melakukan 

penginputan data pasien, 

maka pengguna 

diharuskan menekan 

tombol “simpan” 

Sistem akan melakukan 

fungsi penambahan data 

dari form inputan data 

pasien, jika berhasil 

maka akan menampilkan 

notifikasi berhasil, jika 

tidak maka akan muncul 

notifikasi 

pemeberitahuan 

kesalahan pengisian data 

 Mengubah Data Master Pasien 

 Pengguna memasukan 

nama pada kolom search  

Sistem akan 

menampilkan data sesuai 

dengan nama yang di 

masukkan pada kolom 

search 

Pengguna mengubah data 

pasien 

Sistem menampilkan 

notifikasi berhasil jika 

data benar, dan akan 

menampilkan notifikasi 

gagal jika data yang 

dimasukkan tidak sesuai 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menghaspus Data Master Pasien 

 Pengguna memasukan 

nama pada kolom search  

Sistem akan 

menampilkan data sesuai 

dengan nama yang di 

masukkan pada kolom 

search 

Pengguna memilih data 

pasien yang akan dihapus 

Sistem akan 

menampilkan notifikasi 

data pasien telah dihapus  

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengolahan data master 

pasien. 

Tabel diatas menjelaskan bahwa yang berperan sebagai pengguna adalah bidan. 

Tabel diatas juga menjelaskan tentang interaksi antara pengguna dengan sistem, 

yaitu ketika bidan memilih menu pasien maka sistem akan menampilkan pilihan 
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untuk pengisian data pasien, pengubahan data pasien, serta penghapusan data 

pasien. Setiap selesai aksi maka sistem akan menampilkan notifikasi. 

b. Fungsi Pengolahan Data Pelayanan Kohort 

Berikut ini tabel fungsi pengolahan pelayanan Kohort, Fungsional pengolahan 

pelayanan Kohort dapat dilihat pada tabel 3.11. 

Tabel 3. 11 Fungsi Pengolahan Data Pelayanan Kohort 

Nama Fungsi Pengolahan Data Pelayanan Kohort 

Pengguna Bidan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

bidan untuk pendataan di awal periode kehamilan, 

sehingga bidan dapat memastikan kondisi yang 

saat itu terjadi pada pasien 

Kondisi Awal Data Master Pasien Kohort 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menambah Data Master Pelayanan Kohort 

Pengguna memilih 

menu data master 

pelayanan Kohort untuk 

ditambah 

Sistem akan 

menampilkan menu 

pilihan data master 

pelayanan 

 Setelah melakukan 

penginputan data 

pelayanan Kohort, maka 
pengguna diharuskan 

menekan tombol  

Sistem akan melakukan 

fungsi penambahan data 

dari form inputan data 
pelayanan, jika berhasil 

maka akan  

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 “simpan” menampilkan notifikasi 

berhasil, jika tidak maka 

akan muncul notifikasi 

pemeberitahuan 

kesalahan pengisian 

data 

 Mengubah Data Pelayanan Kohort 
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 Pengguna memasukan 

nama pada kolom 

search  

Sistem akan 

menampilkan data 

sesuai dengan nama 

yang di masukkan pada 

kolom search 

Pengguna mengubah 

data pelayanan 

Sistem menampilkan 

notifikasi berhasil jika 

data benar, dan akan 

menampilkan notifikasi 

gagal jika data yang 

dimasukkan tidak sesuai 

 Menghaspus Data Pelayanan Kohort 

 Pengguna memasukan 

nama pada kolom 

search  

Sistem akan 

menampilkan data 

sesuai dengan nama 

yang di masukkan pada 

kolom search 

 Pengguna memilih data 

pelayanan yang akan 

dihapus 

Sistem akan 

menampilkan notifikasi 

data pasien telah 

dihapus  

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengolahan data 

master pelayanan Kohort. 

Tabel diatas menjelaskan bahwa yang berperan sebagai pengguna adalah bidan. 

Tabel diatas juga menjelaskan tentang interaksi antara pengguna dengan sistem, 

yaitu ketika bidan memilih menu pelayanan Kohort maka sistem akan 

menampilkan pilihan untuk pengisian data pelayanan Kohort, pengubahan data 

pelayanan Kohort, serta penghapusan data pelayanan Kohort. Setiap selesai aksi 

maka sistem akan menampilkan notifikasi. 

c. Fungsi Pengolahan Data Pemeriksaan Kohort 

Berikut ini tabel fungsi pengolahan pemeriksaan Kohort, Fungsional pengolahan 

pemeriksaan Kohort dapat dilihat pada tabel 3.12. 
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Tabel 3. 12 Fungsi Pengolahan Data Pemeriksaan Kohort 

Nama Fungsi Pengolahan Data Pemeriksaan Kohort 

Pengguna Bidan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

bidan untuk mendapatkan informasi mengenai 

kondisi pasien setiap bulannya sampai menjelang 

kelahiran 

Kondisi Awal Data Master Pelayanan Kohort 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menambah Data Master Pemeriksaan Kohort 

Pengguna memilih 

menu data master 

pemeriksaan Kohort 

untuk ditambah 

Sistem akan 

menampilkan menu 

pilihan data master 

pemeriksaan 

 Setelah melakukan 

penginputan data 

pemeriksaan Kohort, 

maka pengguna 

diharuskan menekan 

tombol “simpan” 

Sistem akan melakukan 

fungsi penambahan data 

dari form inputan data 

pemeriksaan, jika 

berhasil maka akan 

menampilkan notifikasi 

berhasil, jika tidak maka 

akan muncul notifikasi 

pemeberitahuan 

kesalahan pengisian 

data 

 Mengubah Data Master Pemeriksaan Kohort 

 Pengguna memasukan 

nama pasien pada 

kolom search  

Menampilkan data 

pasien yang telah 

melakukan pemeriksaan 

 Pengguna memilih 

tombol “ubah” 

Menampilkan form 

ubah data pemeriksaan 

kohor 

 Mengubah data 

pemeriksaan 

Sistem akan 

menampilkan notifikasi 

data berhasil diubah jika 

data sesuai, jika data 

tidak sesuai maka 

sistem akan 

menampilkan notifikasi 
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gagal diubah 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengolahan data 

pemeriksaan Kohort. 

Tabel diatas menjelaskan bahwa yang berperan sebagai pengguna adalah bidan. 

Tabel diatas juga menjelaskan tentang interaksi antara pengguna dengan sistem, 

yaitu ketika bidan memilih menu pemeriksaan Kohort maka sistem akan 

menampilkan pilihan untuk pengisian data pemeriksaan Kohort, pengubahan data 

pemeriksaan Kohort, serta penghapusan data pemeriksaan Kohort. Setiap selesai 

aksi maka sistem akan menampilkan notifikasi. 

d. Fungsi Perhitungan Kohort (Nilai ANC) 

Berikut ini tabel fungsi perhitungan Kohort (Nilai ANC), Fungsional perhitungan 

Kohort (Nilai ANC) dapat dilihat pada tabel 3.13. 

Tabel 3. 13 Fungsi Perhitungan Kohort (Nilai ANC) 

Nama Fungsi Perhitungan Kohort (Nilai ANC) 

Pengguna Bidan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan bidan 

untuk menghitung nilai ANC 

Kondisi Awal Data Pasien, Data Pelayanan Kohort, Data 

Pemeriksaan Kohort 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menghitung Nilai ANC 

Pengguna memasukan 

data pasien, data 

pelayanan Kohort, data 

pemerikasaan Kohort 

disetiap menu yang 

disediakan 

Sistem akan melakukan 

perhitungan secara 

otomatis ketika data yang 

dibutuhkan sudah 

memenuhinya 

 Membuka menu 

pemeriksaan 

Sistem akan 

menampilkan nilai ANC 

setiap pemeriksaan dan 
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nilai total ANC 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pehitungan nilai ANC 

secara otomatis 

Tabel diatas menjelaskan bahwa ketika bidan memasukkan data pemeriksaan 

maka sistem akan mencatat dan akan melakukan perhitungan secara otomatis 

disetiap kedatangan, kemudian sistem akan menghitung nilai setiap kedatangan 

secara keseluruhan yang menghasilkan nilai akhir atau yang disebut nilai ANC. 

e. Fungsi Pemberitahuan Pemeriksaan 

Berikut ini tabel fungsi pemberitahuan pemeriksaan, Fungsional 

pemberitahuan pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 3.14. 

Tabel 3. 14 Fungsi Pemberitahuan Pemeriksaan 

Nama Fungsi Pemberitahuan Pemeriksaan 

Pengguna Bidan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan bidan 

untuk mengirikan pemberitahuan pemeriksaan 

selanjutnya kepada suami pasien berupa SMS 

Kondisi Awal Data Master Pemeriksaan Kohort 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Mengirim Data Pemberitahuan Pemeriksaan 

Pengguna menambahkan 

data pemeriksaan 

Sistem akan mengirim 

data pemberitahuan (sms) 

ketika mencapai batas 

waktu yang ditentukan 

 Tidak Mengirim Data Pemberitahuan 

Pemeriksaan 

 Pengguna tidak 

memasukan data 

pemeriksaan 

Sistem tidak akan 

mengirimkan 

pemberitahuan (sms) 
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kepada pasien 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengiriman 

pemberitahuan (sms) kepada pasien 

Tabel diatas menjelaskan ketika pengguna (bidan) memasukan data pemeriksaan 

maka sistem akan mencatat data pemeriksaan dan kemudian akan mengirimkan 

pemberitahuan pemeriksaan berikutnya sesuai dengan standart pemeriksaan 

Kohort disetiap kedatangan. Pemberitahuan pemeriksaan ditujukan kepada suami 

pasien atau keluarga passien yang berupa SMS satu arah. 

f. Fungsi Pengolahan Anak 

Berikut ini tabel fungsi pengolahan anak, Fungsional pengolahan anak dapat 

dilihat pada tabel 3.15. 

Tabel 3. 15 Fungsi Pengolahan Anak 

Nama Fungsi Pengolahan Data Anak 

Pengguna Bidan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

bidan untuk melakukan pengolahan mengenai data 

anak 

Kondisi Awal Data Master Anak  

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menambah Data Master Anak 

Pengguna memilih 

menu master nifas 

Sistem akan 

menampilkan menu 

pengisian form 

pencatatan data anak 

beserta data lainnya 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
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 Setelah melakukan 

penginputan data 

pencatatan anak, maka 

pengguna diharuskan 

menekan tombol 

“simpan” 

Sistem akan melakukan 

fungsi penambahan data 

dari form inputan 

pencatatan data anak, 

jika berhasil maka akan 

menampilkan notifikasi 

berhasil, jika tidak maka 

akan muncul notifikasi 

pemeberitahuan 

kesalahan pengisian 

data 

 Pengubahan Data Master Anak 

 Pengguna memilih 

fungsi pengubahan data 

pada master anak 

Sistem akan 

menampilkan data anak 

melalui search melalui 

nama pasien yang 

dijadikan keyword 

dalam proses perncarian 

nama pasien 

 Pengguna memilih 

menu simpan setelah 

melakukan pengubahan 

data pada master anak 

Sistem akan 

menampilkan hasil 

pengubahan serta 

menampilkan notifikasi 

berhasil jika data yang 

dimasukan sesui dengan 

sistem. Jika tidak maka 

sistem akan 

memberikan notifikasi 

kepada pengguna untuk 

melakukan pengecekan 

ulang 

 Menghapus Data Master Anak 

 Didalam data master 

anak pengguna dapat 

menghaspus data anak 

yang telah di isikan. 

Sistem akan 

menampilkan notifikasi 

untuk peringatan 

penghapusan data 
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Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengolahan data 

master anak 

Tabel diatas menjelaskan bahwa yang berperan sebagai pengguna adalah bidan. 

Tabel diatas juga menjelaskan tentang interaksi antara pengguna dengan sistem, 

yaitu ketika bidan memilih menu anak maka sistem akan menampilkan pilihan 

untuk pengisian data anak, pengubahan data anak, serta penghapusan data anak. 

Setiap selesai aksi maka sistem akan menampilkan notifikasi. 

3. Kepala Bidan 

Kebutuhan fungsional untuk kepala bidan yaitu dapat melakukan 

pelaporan hasil rekap, monitoring. Berikut ini fungsional kepala bidan : 

a. Fungsi Rekap dan Monitoring Kesehatan Pasien  

Berikut ini tabel fungsi rekap dan monitoring kesehatan pasien, Fungsional rekap 

dan monitoring kesehatan pasien dapat dilihat pada tabel 3.16. 

Tabel 3. 16 Fungsi Rekap dan Monitoring Kesehatan Pasien  

Nama Fungsi Rekap dan Monitoring Kesehatan Pasien 

Pengguna Kepala Bidan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

kepala bidan untuk melakukan pemantauan ibu 

hamil serta nifas 

Kondisi Awal Data Pasien, Data Pelayanan Kohort, Data 

Pemeriksaan Kohort, Data Nifas dan Anak 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Melakukan Filter Data 

Pengguna memilih 

menu Monitoring 

Sistem akan 

menampilkan form 

pilihan filter data pasien 

yang ingin di rekap 
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 Pengguna memilih filter 

untuk disesuaikan 

dengan rekap yang 

dibutuhkan 

Sistem memanpilkan 

data yang telah terfilter 

dalam bentuk tabel 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat menampilkan data yang telah 

terfilter 

Tabel diatas menjelaskan pengguna (kepala bidan) melakukan aksi untuk 

pemilihan filter data monitoring, sehingga pengguna dapat mengetahui informasi 

kesehatan pasien (ibu hamil). Monitoring kesehatan pasien (ibu hamil) meliputi : 

kondisi pasien kritis, nilai ANC, jumlah anak, serta Kohort perwilayah. 

3.3.6 Analisis Kebutuhan Data 

Analisis kebutuhan data menggambarkan secara garis besar kebutuhan data 

dari setiap transaksi yang nantinya akan menunjang proses perancangan aplikasi 

Kohort ibu hamil dan nifas yang meliputi : 

1. Data Pegawai 

Data Pegawai digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan master pegawai 

pada aplikasi yang akan dibuat. 

2. Data Pasien 

Data Pasien digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan master pasien pada 

aplikasi yang akan dibuat. 

3. Data Pelayanan Kohort 

Data Pelayanan Kohort digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan master 

pelayanan Kohort pada aplikasi yang akan dibuat. 

4. Data Pemeriksaan Kohort 

Data Pemeriksaan Kohort digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan 

master pemeriksaan Kohort pada aplikasi yang akan dibuat. 
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5. Data Pemberitahuan SMS 

Data Pemberitahuan SMS digunakan untuk mengetahui pasien mana yang 

mendapatkan SMS pada hari itu. 

6. Data Anak 

Data Anak digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan master anak pada 

aplikasi yang akan dibuat. 

Berikut ini adalah perubahan blok diagram setelah dilakukannya analisis 

sistem sehingga mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibuat. Dapat dilihat di 

halaman selanjutnya atau pada gambar 3.3. 
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Blok Diagram Pencatatan Ibu Hamil dan Nifas

ProcessInput Output

Data Pasien
Pengolahan Data 

Pasien
Daftar Pasien

Data Pelayanan 

Kohort

    Pengolahan Pelayanan Kohort, Meliputi :

1. Nama Pasien

2. Tanggal HPHT(Haid Pertama 

Haid Terakhir)

3. Status Obstetri

4. Status Paritas

5. Jarak kelahiran 

6. Umur Pasien

7. Status Komplikasi

8. Tinggi Badan

Daftar Pelayanan 

Kohort

Data Pemeriksaan 

Kohort
Pengolahan Pemeriksaan Kohort, meliputi :

1. Tekanan Darah

2. Berat Badan

3. Lingkar Perut

4. Keterangan

5. Kedatangan KE-

Hasil Perhitungan 

Kohort (Nilai ANC 

Akhir)

Pengolahan Data Anak Daftar Anak

Data Rekap Pengolahan Data Rekap

Data Pegawai
Pengolahan Data 

Pegawai
Daftar Pegawai

Data Anak

Perhitungan Nilai 

ANC Awal

Nilai ANC Awal 

Per-Pasien

Perhitungan Nilai 

ANC Semetara

Daftar Pemeriksaan 

Kohort

Pengiriman SMS

Notifikasi SMS 

Untuk Suami Pasien

Laporan Nilai ANC

Laporan Jumlah 

Bayi Lahir

Laporan Status 

Kritis

Laporan Cakupan 

Kohort

Simpan Nilai ANC 

Awal

Simpan Nilai ANC 

Akhir

Perhitungan Nilai 

ANC Akhir

 

Gambar 3. 3 Blok Diagram Pencatatan Ibu Hamil dan Nifas. 
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1.  Input 

1. Data Pegawai 

Data pegawai digunakan untuk mengidentifikasi user ketika login, sehingga 

menu yang ditampilkan sesuai dengan user yang login. Data pegawai meliputi 

: nama pegawai, password, alamat, no. telp pegawai, status pegawai. 

2. Data Pasien 

Data pasien digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang melakukan 

pemeriksaan kehamilan di UPT Puskesmas Wates Mojokerto. Data pasien 

meliputi : nama pasien, nama suami, alamat, no. telp suami, tanggal lahir dan 

pendidikan. 

3. Data Pelayanan Kohort 

Data Pelayanan Kohort digunakan untuk mengidentifikasi pemeriksaan 

Kohort pertama kali yang nantinya akan dijadikan master pelayanan Kohort. 

Data pelayanan Kohort meliputi : nama pasien, tanggal HPHT (Haid Pertama 

Hari Terakhir), umur pasien, status obstetri, status komplikasi, status paritas, 

jarak kehamilan sebelumnya. 

4. Data Pemeriksaan Kohort 

Data pemeriksaan Kohort dibagi menjadi K-1 sampai K-6, berikut ini detil 

penjelasan setiap kedatangan : 

a. Pemeriksaan K-1 

Data yang dibutuhkan untuk K-1, meliputi : nama pasien, tanggal 

kedatangan, tekanan darah, lingkar perut, berat badan. 
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b. Pemeriksaan K-2 

Data yang dibutuhkan untuk K-2, meliputi : nama pasien, tanggal 

kedatangan, tekanan darah, lingkar perut, berat badan. 

c. Pemeriksaan K-3 

Data yang dibutuhkan untuk K-3, meliputi : nama pasien, tanggal 

kedatangan, tekanan darah, lingkar perut, berat badan. 

d. Pemeriksaan K-4 

Data yang dibutuhkan untuk K-4, meliputi : nama pasien, tanggal 

kedatangan, tekanan darah, lingkar perut, berat badan. 

e. Pemeriksaan K-5 

Data yang dibutuhkan untuk K-5, meliputi : tekanan darah, denyut nadi, 

detak jantung, tingkat hipertensi, tingkat kesadaran, kesiapan alat vital. 

f. Pemeriksaan K-6 

Data yang dibutuhkan untuk K-6, meliputi : tekanan darah, denyut nadi, 

detak jantung, tingkat hipertensi, tingkat kesadaran, kondisi badan. 

5. Data Anak 

Data nifas digunakan untuk mengidentifikasi pemeriksaan Kohort. Data anak 

meliputi : nama pasien, nilai ANC, status nifas, tanggal nifas, nama anak, 

keterangan anak, tekanan darah anak, berat badan anak, tinggi badan anak. 

6. Data Rekap 

Data rekap digunakan untuk memantau hasil pemeriksaan Kohort. Data rekap 

meliputi : nama pasien, nama suami, no. telp suami, detail anak (sesuai 

dengan data anak yang diisi di atas), alamat pasien, detail kedatangan 

(menampilkan tanggal tiap pemeriksaan). 
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2.  Process 

1. Proses Pengolahan Data Pegawai 

Proses pengolahan data pegawai berfungsi untuk menyimpan, mengubah, 

menghapus data pegawai pada master pegawai. 

2. Proses Pengolaha Data Pasien (Ibu Hamil) 

Proses pengolahan data Pasien berfungsi untuk menyimpan, mengubah, 

menghapus data pasien pada master pasien. 

3. Proses Pengolahan Data Pelayanan Kohort 

Proses pengolahan data pelayanan Kohort berfungsi untuk menyimpan, 

mengubah, menghapus data pelayanan Kohort pada master pelayanan Kohort. 

4. Proses Pengolahan Data Pemeriksaan Kohort 

Proses pengolahan data pemeriksaan Kohort berfungsi untuk menyimpan, 

mengubah, menghapus data pemeriksaan Kohort pada master pemeriksaan 

Kohort. 

5. Proses Pengiriman Data SMS 

Proses pengiriman data notifikasi berfungsi untuk menyimpan data notifikasi 

yang nantinya akan dikiriman melalui via sms. 

6. Proses Pengolahan Data Anak 

Proses pengolahan data anak berfungsi untuk menyimpan, mengubah, 

menghapus data anak pada master anak. 

7. Proses Pengolahan Data Rekap / Monitoring 

Proses pengolahan data rekap berfungsi untuk menampilakn data rekap dari 

master pasien, master pelayanan Kohort, master pemeriksaan Kohort, master 

anak. 
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3.  Output 

1. Daftar Data Pegawai 

Menampilkan data pegawai yang telah diolah sebelumnya. 

2. Daftar Data Pasien 

Menampilkan data pasien yang telah diolah sebelumnya. 

3. Daftar Data Pelayanan Kohort 

Menampilkan data pelayanan Kohort yang telah diolah sebelumnya. 

4. Daftar Data Pemeriksaan Kohort 

Menampilkan data hasil pengolahan pemeriksaan Kohort setiap pasien. 

5. Hasil Perhitungan Kohort (Nilai ANC) 

Menampilkan data hasil perhitungan Kohort dari setiap pemeriksaan yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

6. Notifikasi SMS Untuk Suami Pasien 

Menampilkan notifikasi pemeriksaan selanjutnya untuk setiap pasien berupa 

tanggal pemeriksaan selanjutnya via sms. 

7. Daftar Data Anak 

Menampilkan daftar data anak dari setiap pasien yang telah melakukan nifas. 

8. Informasi Mengenai Pasien, Pelayanan, Pemeriksaan, Anak 

Menampilkan pemantauan data kesehatan pasien yang meliputi : kondisi 

kritis pasien, nilai ANC, jumlah anak, Kohort perwilayah 

3.4 Desain Sistem 

Desain sistem dibuat setelah mengetahui kebutuhana sistem yang ada pada 

UPT Puskesmas Wates Mojokerto melalui hasil analisis sistem yang sudah 

dilakukan. Desain sistem mencakup alur sistem, context diagram, diagram jenjang 
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(hirarchy input process ouput), data flow diagram (DFD), entity relation diagram 

(ERD), conceptual data model (CDM), physical data model (PDM), struktur basis 

data. 

3.4.1 Model Pengembangan 

Berdasarkan analisis sistem yang telah dijelaskan diatas akan dibuat suatu 

sistem website yang menunjukkan informasi-informasi tentang pelayanan Kohort 

dan Rekapitulasi Hasil Nifas. Adapun desain arsitektur untuk website proses 

pelayanan Kohort sampai dengan nifas yang menggambarkan hubungan antar 

elemen-elemen utama dari sistem. 

 
Gambar 3. 4 Desain Arsitektur Sistem 

Gambar diatas menjelaskan bagaimana proses pencatatan Kohort Ibu 

Hamil dan Nifas digunakan dan diproses oleh sistem, pertama bidan harus 

mendaftarkan pasien yang nantinya akan melakukan proses pelayanan dan 

pemeriksaan Kohort, pemeriksaan selanjutnya akan di informasikan kepada pasien 

sehingga menurunkan tingkat keterlambatan pemeriksaan oleh pasien. Lalu semua 

data yang tersimpat dapat terpantau oleh kepala bidan. 
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3.4.2 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem akan membahas tentang bagaimana susunan 

perancangan sistem yang meliputi model pengembangan, desain sistem, alur 

sistem, context diagram, diagram jenjang (hirarchy input process ouput), data 

flow diagram (DFD), entity relation diagram (ERD), conceptual data model 

(CDM), physical data model (PDM), struktur basis data, desain interface serta 

perancangan pengujian pada Rancang Bangun Kohort Ibu Hamil dan Nifas pada 

UPT Puskesmas Wates Mojokerto.  

3.4.3 Alur Sistem (System Flow) 

System Flow merupakan gambaran tentang alur kerja dalam sistem secara 

keseluruhan. Berdasarkan analisis kebutuhan pengguna maka dituntukan 

pengguna, yaitu : admin, bidan, kepala bidan. 

A.1 Alur Sistem Pengolahan Pegawai 

Alur sistem pengolahan pegawai meliputi pembuatan akun bidan dan 

kepala bidan, Gambaran alur sistem pengolahan pegawai dapat dilihat di halaman 

selanjutnya atau pada gambar 3. 5. 
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Gambar 3. 5 Alur Sistem Pengolahan Pegawai 

Dalam alur sistem pengolahan pegawai yang harus dilakukan pertama kali 

yaitu admin melakukan login yang nantinya akan mengmabil data admin dari 

database pegawai, jika validasi data sesuai maka admin akan masuk kedalam 

sistem yang menampilkan menu pengolahan data pegawai. Lalu admin akan 

memasukan data pegawai sesuai dengan dokumen pegawai yang telah dicatat oleh 

pihak UPT Puskesmas Wates Mojokerto, data pegawai akan melalui proses 

verifikasi sistem jika data pegawai sesuai maka data akan langsung tersimpan 

kedalam database pegawai dan sistem akan menampilkan notifikasi data berhasil 

disimpan, jika ada ketidak sesuaian data maka sistem akan menampilkan 
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notifikasi data gagal disimpan. Sehingga pengguna harus melalui proses pengisian 

data pegawai seperti diawal. 

A.2 Alur Sistem Pengolahan Pasien 

Alur sistem pengolahan pasien meliputi pencatatan identitas pasien yang 

nantinya akan melakukan pelayanan dan pemeriksaan Kohort, Gambaran alur 

sistem pengolahan pasien dapat dilihat pada gambar 3. 6. 

 
Gambar 3. 6 Alur Sistem Pengolahan Pasien 
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Di dalam alur sistem pengolahan pasien menjelaskan proses pendaftaran 

pasien, namun sebelum melakukan pendaftaran pasien, bidan harus melakukan 

login terlebih dahulu, proses login melewati validasi data pegawai yang telah 

tersimpan pada database pegawai, jika data sesuai sistem melakukan pengecekan 

pengiriman SMS dihari dimana pengguna login, lalu sistem akan menampilkan 

menu bidan, jika gagal sistem akan memberikan notifikasi data yang dimasukkan 

salah atau kurang. Setelah masuk kedalam menu bidan, pengguna memilih menu 

pasien, didalam menu pasien pengguna harus mengisikan data pasien yang 

nantinya akan diverifikasi oleh sistem, jika data sesuai maka sistem akan 

menyimpan data pasien kedalam database pasien dan akan menampilkan 

notifikasi data berhasil disimpan, namun jika gagal sistem tidak akan menyimpan 

data dan akan menampilkan notifikiasi data gagal disimpan. Setelah melakukan 

pendaftaran pasien, bidan dapat melanjutkan ke menu pelayanan Kohort. 

A.3 Alur Sistem Pelayanan Kohort 

Alur sistem pelayanan Kohort menjelaskan proses pelayanan Kohort yang 

dilakukan oleh bidan, Gambaran alur sistem pelayanan Kohort dapat dilihat di 

halaman selanjutnya atau pada gambar 3. 7. 
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Gambar 3. 7 Alur Sistem Pelayanan Kohort 

Di dalam alur sistem pelayanan Kohort bidan tidak perlu melakukan login 

lagi karen proses ini masih satu waktu dengan pendaftaran pasien. Sehingga 

dalam gambar alur sistem pelayanan Kohort bidan langsung mencari nama pasien 

yang telah di daftarkan sebelumnya, sistem akan mengambil nama pasien dari 

database pasien, jika nama pasien ada maka nama pasien tersebut akan muncul 

pada tabel nama pasien, jika data pasien yang di cari tidak ada maka sistem akan 

memampilkan notifikasi untuk melakukan pendaftaran pasien terlebih dahulu, 

namun jika menu pelayanan Kohort dilanjutkan dari proses pendaftaran pasien 

maka bidan langsung memasukan data pelayanana Kohort, data tersebut akan di 

validasi oleh sistem, jika data tersebut sesuai dengan data yang diminta oleh 
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sistem maka sistem akan menyimpan data pelayanan Kohort ke dalam database 

pelayanan dan akan menampilkan notifikasi data berhasil disimpan, namu jika 

gagal dalam proses validasi data maka sistem akan menampilkan notifikasi data 

gagal disimpan. 

A.4 Alur Sistem Pemeriksaan Kohort 

Alur sistem pemeriksaan Kohort menjelaskan proses pemeriksaan pasien 

disetiap kedatangannya. Gambaran alur sistem pemeriksaan Kohort dapat dilihat 

pada gambar 3. 8. 

 

Gambar 3. 8 Alur Sistem Pemeriksaan Kohort 
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Di dalam alur sistem pemeriksaan Kohort pengguna harus melakukan 

login terlebih dahulu, data pegawai di validasi oleh sistem dari database pegawai, 

namun untuk pemeriksaan pertama pengguna tidak perlu melakukan login karena 

masih melanjutkan dari proses pendaftaran dan pelayanan Kohort. Setelah 

melakukan login pengguna harus memilih menu pasien lalu mencari data pasien 

dalam yang terdaftar, jika nama pasien belum terdaftar maka sistem akan 

menampilkan notifikasi untuk mengisi data pasien terlebih dahulu, namun jika 

data pasien yang dicari ditemukan maka akan belanjut ke dalam pemeriksaan 

sesuai dengan kedatangan yang tercatat pada sistem. Setelah mendapatkan nama 

pasien yang dimaksud pengguna mengisikan data pemeriksaan sesuai dengan 

kondisi pasien saat itu, dalam proses penyimpanan data pemeriksaan Kohort, data 

harus melalui validasi data pemeriksaan Kohort, jika data pemeriksaan Kohort 

sesuai maka akan langsung tersimpan ke dalam database pemeriksaan dan akan 

memberikan notifikasi data berhasil disimpan, namun jika gagal maka sistem akan 

menampilkan notifikasi data gagal disimpan dan harus mengisikan data 

pemeriksaan Kohort dari awal. 

A.5 Alur Sistem Permberitahuan Pemeriksaan 

Alur sistem pemberitahuan pemeriksaan menjelaskan proses pengiriman 

notifikasi berupa short message service (SMS) kepada suami pasien. Gambaran 

alur sistem pemberitahuan pemeriksaan dapat dilihat di halaman selanjutnya atau 

pada gambar 3. 9. 
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Gambar 3. 9 Alur Sistem Pemberitahuan Pemeriksaan 

Di dalam alur sistem pemberitahuan pemeriksaan pengguna harus login 

terlebih dahulu, proses login melalui validasi data pegawai untuk kesesuaian data 

yang tersimpan, jika data sesuai maka dengan otomatis sistem akan melakukan 

pengecekan pengiriman SMS pada hari dimana pengguna login, pengecekan SMS 

dilakukan dari data pemeriksaan yang bertepatan dengan tanggal pengiriman 

SMS. Data SMS akan melewati validasi data SMS, sistem akan menampilkan 

status SMS terkirim dan tidak terkirim dalam bentuk tabel. 

A.6 Alur Sistem Perhitungan Nilai ANC 

Alur sistem perhitungan nilai ANC menjelaskan proses perhitungan 

otomatis untuk menghasilkan nilai ANC. Gambaran alus sistem perhitungan nilai 

ANC dapat dilihat di halaman selanjutnya atau pada gambar 3. 10. 
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Gambar 3. 10 Alur Sistem Perhitungan Nilai ANC 

Di dalam alur sistem perhitungan nilai ANC pengguna harus melakukan 

login terlebih dahulu, proses login melewati validasi data pegawai yang 

mengambil dari database pegawai, jika data sesuai maka sistem akan masuk 

kedalam menu bidan, jika gagal maka pengguna harus melakukan login terlebih 

dahulu. Setelah pengguna masuk kedalam menu bidan, pengguna harus memilih 

menu pemeriksaan, didalam menu pemeriksaan pengguna harus mengisikan data 

pemeriksaan Kohort, jika data sesuai maka sistem akan menyimpan dan akan 

menampilkan nilai ANC disetiap pemeriksaan, pemeriksaan akan berhenti jika 

pasien sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 6 kali, nilai ANC yang akan 

keluar setelah pemeriksaan ke – 6 akan dijadikan acuan kesehatan pasien saat itu 

dan untuk nifas nantinya, jika data pemeriksaan tidak sesuai maka pengguna harus 
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kembali melakukan pengisian data pemeriksaan Kohort dan akan menampilkan 

notifikasi data gagal disimpan. 

A.6 Alur Sistem Pengolahan Data Anak 

Alur sistem pengolahan anak menjelaskan proses pencatatan anak untuk 

setiap pasien nifas. Gambaran alur sistem pengolahan data anak dapat dilihat pada 

gambar 3. 11. 

 
Gambar 3. 11 Alur Sistem Pengolahan Data Anak 

Di dalam alur sistem pengolahan data anak pengguna harus login terlebih 

dahulu, proses login di validasi dari data pegawai yang tersimpan, jika sesuai 

maka akan masuk ke dalam menu bidan, jika gagal maka sistem akan 

menampilkan form login. Setelah itu pengguna memilih menu nifas, kemudian 

pengguna mengisikan data anak, dan sistem akan memverifikasi data anak, jika 

sesui maka data anak akan disimpan dan sistem akan menampilkan notifikasi data 
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berhasil disimpan, jika gagal sistem tidak akan menyimpan dan akan 

menampilkan notifikasi data gagal disimpan, maka pengguna harus memasukan 

data anak lagi yang sesuai. 

A.7 Alur Sistem Monitoring 

Alur sistem monitoring menjelaskan proses monitoring yang dilakukan oleh 

kepala bidan. Gambaran alur sistem monitoring dapat dilihat pada gambar 3. 12. 

 

Gambar 3. 12 Alur Sistem Monitoring 

Di dalam alur sistem monitoring pengguna diharuskan melakukan login 

terlebih dahulu, proses login harus melewati verifikasi, proses verifikasi data 

dilakukan sistem dengan cara menyesuaikan data login dengan data pegawai, jika 

sesuai maka pengguna akan masuk kedala menu monitoring, lalu pengguna harus 

melakukan filter data yang telah disediakan, jika data tersedia maka sistem akan 
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menampilkan data yang terfilter, kemudian pengguna dapat menyimpan hasil 

filter tersebut dengan format PDF. 

3.4.4 Context Diagram  

Diagram konteks (Context Diagram) adalah diagram yang terdiri dari suatu 

proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks 

merupakan tingkatan tertinggi dari Data Flow Diagram (DFD) yang 

menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Diagram konteks 

akan memberi gambaran tentang keseluruan sistem. Gambaran context diagram 

dapat dilihat pada gambar 3. 13. 
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Gambar 3. 13 Context Diagram Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas 

Pada gambar context diagram diatas menjelaskan user yang akan menggunakan 

dan mendapatkan informasi dari Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas. Selain itu 

gambar diatas juga menjelaskan tentang proses yang terjadi pada sistem. 
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3.4.5 Diagram Jenjang 

Diagram berjenjang atau Hirarchy Input Proses Output (HIPO) adalah 

diagram berjenjang yang dapat menampilkan seluruh proses yang terdapat pada 

suatu aplikasi dengan jelas dan terstruktur yang. Adapun detail dari diagram 

jenjang aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas dapat dilihat pada gambar 3. 14. 
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Gambar 3. 14 Diagram Jenjang Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas 

Pada gambar diagram jenjang aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas menjelaskan 

tentang proses utama serta pendetilan dari proses yang ada, pendetilan proses 

terjadi pada pengolahan data pelayanan Kohort yang terdetilkan menjadi 

perhitungan nilai ANC awal. Kemudian pada proses pengolahan data pemeriksaan 

Kohort terjadi pendetailan yang pada proses perhitungan nilai ANC sementara, 

proses perhitungan nilai ANC akhir serta proses pengiriman SMS. Sedangkan 

untuk pemantauan/monitoring mengeluarkan beberapa laporan, yaitu: laporan 

pemeriksaan, laporan nilai ANC, laporan status nifas, laporan per wilayah. 
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3.4.6 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan perangkat yang digunakan pada 

metodelogi pengembangan sistem terstruktur. DFD dapat menggambarkan seluruh 

kegiatan yang terdapat pada sistem secara jelas. Selain itu, DFD juga mampu 

menggambarkan komponen dan aliran data antar komponen yang terdapat pada 

sistem yang akan dikembangkan. Adapun yang disebut dengan DFD level 0 atau 

context diagram, serta DFD level 1 dan DFD level 2. Gambaran DFD level 1 

dapat dilihat pada gambar 3. 15. 
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Gambar 3. 15 Data Flow Diagram Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas 

Pada gambar data flow diagram aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas menjelaskan 

tentang alur proses admin yang mendaftarkan dan mengolah data pegawai dan 
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nantinya akan disimpan pada database pegawai. Dilanjutkan dengan bidan yang 

mengolah data pasien, pelayanan, pemeriksaan dan anak, serta setiap proses akan 

disimpan pada database masing – masing. Dilanjutkan dengan kepala bidan yang 

dapat mengakses monitoring dan menyimpan dengan format PDF. 

3.4.7 Data Flow Diagram Level (DFD) 2 

Data flow diagram level (DFD) 2 merupakan penjabaran dari proses yang 

ada dalam DFD level 1, penjabaran ini berdasarkan proses yang terpecah atau 

terbagi di dalam DFD level 1. 

A. Proses Perhitungan Nilai ANC Awal 

DFD level 2 proses perhitungan nilai ANC awal adalah detil proses dari 

proses pengolahan pelayanan. Gambaran DFD level 2 proses perhitungan nilai 

ANC awal dapat dilihat pada gambar 3. 16. 
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Gambar 3. 16 DFD Level 2 Proses Perhitungan Nilai ANC Awal 

DFD level 2 proses olah pegawai mengambarkan pemecahan proses yang 

terjadi pada proses olah pegawai. Pemecahan proses olah data bidan hanya 

mengelolah data yang berstatus memiliki hak akses sebagai bidan. Dan 

pemecahanan proses oleh data kepala bidan hanya mengelolah data yang berstatus 

memiliki hak akses sebagai kepala bidan. 
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B. Proses Perhitungan Nilai ANC Sementara dan Akhir 

DFD level 2 proses perhitungan nilai ANC sementara dan akhir adalah 

pendetilan dari proses pengolahan pemeriksaan Kohort, dan proses pengiriman 

SMS. Gambaran DFD level 2 proses perhitungan nilai ANC sementara dan akhir 

dapat dilihat pada gambar 3. 17. 
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Gambar 3. 17 DFD Level 2 Perhitungan Nilai ANC Sementara dan Akhir 

DFD level 2 proses perhitungan nilai ANC sementara dan akhir adalah 

pendetilan dari pengelolahan pemeriksaan dan pengiriman SMS, dari proses 

pemeriksaan terpisah menjadi proses perhitungan nilai ANC sementara yang 

dihitung setiap pemeriksaan serta proses perhitungan niali ANC akhir adalah 

proses perhitungan yang akan dihitung ketika pasien sudah melakukan semua 

pemeriksaan. Kemudian proses pengiriman SMS akan dilakukan setiap pasien 

sudah melakukan pemeriksaan. 

3.4.8 Entity Relation Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan teknik yang digunakan 

untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh System 

Analys dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan system. Berikut ini 
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ERD dari Rancang Bangun Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas Pada UPT 

Puskesmas Wates Mojokerto dapat dilihat pada gambar 3.18. 
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Gambar 3. 18 Entity Relation Diagram Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas 

Pada gambar entity relation diagram diatas menjelaskan tabel serta isi 

dalam setiap tabel, dan keterkaitan antar tabel yang di garis menggunakan relation 
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flow. Dari setiap relation flow akan menghasilkan sebuah proses yang 

digambarkaan dengan logo dicision. Pada gambar diatas dijelaskan bahwa admin, 

bidan dan kepala bidan memiliki  hak akses, hak akses untuk admin adalah 

mendaftarkan pegawai, sedangkan untuk hak akses bidan adalah mendaftarkan 

pasien, melakukan proses pelayanan, pemeriksaan serta pencatatan anak. Untuk 

kepala bidan hak akses yang dimiliki adalah monitoring hasil pemeriksaan 

Kohort. 

3.4.9 Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model adalah gambaran mengenai konsep data yang 

dimodelkan menurut kebutuhan UPT Puskesmas Wates Mojokerto. Gambar 

(CDM) Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas dapat dilihat pada gambar 3. 19. 
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Pada gambar CDM diatas dijelaskan masing – masing keterkaitan antar 

tabel serta isi dari tabel yang tentunya diambil dari hasil analisis ERD yang 

dilakukan sebelumnya. Dalam garis besar penjelasan CDM diatas sama dengan 

penjelasan ERD yang sebelumnya telah dijelaskan. 

3.4.10 Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model adalah gambaran mengenai hubungan antar data yang 

dimodelkan menurut kebutuhan UPT Puskesmas Wates Mojokerto. Gambar 

(PDM) Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas dapat dilihat pada gambar 3. 20. 
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Gambar 3. 20 Physical Data Model (PDM) Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas 

Pada gambar PDM diatas adalah hasil generate dari CDM yang 

menghasilkan tabel baru, tabel baru tersebut adalah hasil dari relation flow many 
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to many, artinya banyak data bisa dilakukan dengan banyak pelaku. Dari gambar 

diatas muncul tabel baru yang didapat dari tabel pelayanan dan parameter, 

sehingga nantinya tabel baru tersebut akan menampung nilai akhir parameter. 

3.4.11 Struktur Tabel 

Berdasarkan hasil physical data model (PDM) yang telah digambarkan 

diatas. Dibentuk sebuah struktur basis data yang digunakan sebagai tempat 

penyimpanan data. Berikut struktur basis data dari Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan 

Nifas 

1. Nama Tabel : Hak Akses 

Primary Key : ID Akses 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data hak akses 

No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1.  
ID Akses Varchar (6) Primary key ID Akses 

untuk 

inisialisasi 

pegawai yang 

login 

2.  
Status Akses Varchar (20) Not null Status Akses 

digunakan 

untuk 

menentukan 

status pegawai 

 

2. Nama Tabel : Admin 

Primary Key : ID Admin 

Foreign Key : ID Akses  

Fungsi  : Menyimpan data admin 
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No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1.  
ID Admin Varchar (6) Primary key ID Admin 

untuk 

inisialisasi 

admin yang 

login 

2.  
ID Akses Varchar (6) Foreign key ID Akses 

untuk 

inisialisasi 

akses ketika 

login 

 

3.  Nama Admin Varchar (50) Not null Nama admin 

4.  User Admin Varchar (20) Not null User admin 

digunakan 

untuk login 

5.  Pass Admin Varchar (8) Not null Pass admin 

digunakan 

untuk login 

 

3. Nama Tabel : Pegawai 

Primary Key : ID Pegawai 

Foreign Key : ID Akses & ID Admin 

Fungsi  : Menyimpan data pegawai 

No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1.  
ID Pegawai Varchar (6) Primary key ID Pegawai 

untuk login 

2.  
ID Akses Varchar (6) Foreign Key ID Akses untuk 

inisialisasi akses 

ketika login 

3.  
ID Admin Varchar (6) Foreign Key ID Admin untuk 

mengetahui 

admin yang 

mendaftarkan 

4.  
Nama Pegawai Varchar (50) Not null Nama user 

dalam website 
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No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

5.  
User Pegawai Varchar (20) Not null User Pegawai 

digunakan untuk 

login 

6.  
Pass Pegawai Varchar (8) Not null Pass Pegawai 

digunakan untuk 

login 

7.  
Alamat Pegawai Varchar (50) Not null Alamat yang 

dimiliki pegawai 

8.  
No. Telp Number Not null No telp yang 

digunakan 

pegawai 

 

4.  Nama Tabel : Pasien 

Primary Key : ID Pasien 

Foreign Key : ID Pegawai 

Fungsi  : Menyimpan data Pasien 

No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1.  
ID Pasien Varchar (6) Primary key ID Pasien 

untuk 

inisialisasi 

pasien 

2.  
ID Pegawai Varchar (6) Foreign key ID Pegawai 

untuk 

mengetahui 

pegawai yang 

mendaftarkan 

3.  
Nama Pasien Varchar (50) Not Null Nama Pasien 

yang 

melakukan 

pemeriksaan 

4.  
Nama Suami Varchar (50) Not Null Nama 

Penanggung 

Jawab Pasien 

5.  
Alamat Pasien Varchar (50) Not Null Alamat yang di 

punyai Pasien 

6.  
No. Telp Varchar (12) Not Null No telp Suami 

atau yang 

bertanggung 

jawab 

7.  
Tanggal Lahir Date Not Null Tanggal Lahir 

Pasien 
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No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

8.  
Pendidikan 

Terakhir 

Varchar (3) Not Null Pendidikan 

Terakhir Pasien 

 

5. Nama Tabel : Pelayanan  

Primary Key : ID Pelayanan 

Foreign Key : ID Pasien 

Fungsi  : Menyimpan data Pelayanan 

 

No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1.  
ID Pelayanan Varchar (6) Primary key ID Pelayanan 

untuk 

inisialisasi 

pelayanan 

2.  
ID Pasien Varchar (6) Foreign key ID Pasien untuk 

menghubungkan 

ke tabel pasien 

3.  
Tanggal HPHT Date Not Null Digunakan 

untuk 

mengetahui 

tanggal hari 

pertama haid 

terakhir 

4.  
Tanggal 

Pelayanan 

Date Not Null Digunakan 

untuk 

mengetahui 

tanggal 

pelayanan 

 

6. Nama Tabel : Parameter 

Primary Key : ID Parameter 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data parameter 

No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1.  
ID Parameter Varchar (6) Primary key ID Parameter 

untuk inisialisasi  
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No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

2.  
Nama 

Parameter 

Varchar (20) Not Null Penamaan 

parameter 

3.  
Nilai Parameter Integer Not Null Nilai akhir 

parameter 

 

7. Nama Tabel : Pemeriksaan 

Primary Key : ID Pemeriksaan 

Foreign Key : ID Pasien 

Fungsi  : Menyimpan data pemeriksaan 

No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1.  
ID Pemeriksaan Varchar (6) Primary key ID Pemeriksaan 

untuk inisialisasi 

tabel 

pemeriksaan 

2.  
ID Pasien Varchar (6) Foreign key ID Pasien untuk 

mengakses tabel 

pasien 

3.  
Kedatangan Ke Varchar (3) Not Null Untuk 

mengetahui 

urutan 

kedatangan 

4.  
Tanggal Datang Date Not Null Untuk 

mengetahui 

tanggal 

kedatangan tiap 

bulannya 

5.  
Lingkar Perut Integer Not Null Untuk 

mengetahui 

lingkar perut tiap 

bulannya 

6.  
Tekanan Darah Integer  Not Null Untuk 

mengetahui 

tekanan darah 

tiap bulannya 

7.  
Berat Badan Integer Not Null Untuk 

mengetahui berat 

badan tiap 

bulannya 

8.  
Ketarangan Varchar (50) Not Null Untuk mengisi 

keterangan 

kondisi pasien  
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No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

9.  
Nilai ANC Integer Not Null Untuk 

mengetahui nilai 

ANC tiap 

bulannya 

 

8. Nama Tabel : Anak 

Primary Key : ID Anak 

Foreign Key : ID Pasien 

Fungsi  : Menyimpan data anak 

No. Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1.  
ID Anak Varchar (6) Primary key ID Anak untuk 

inisialisasi tabel 

anak 

2.  
ID Pasien Varchar (6) Foreign key ID Pasien untuk 

mengakses tabel 

pasien 

3.  
Nama Anak Varchar (50) Not Null Untuk 

menampung 

nama anak 

4.  
Tekanan 

Darah Anak 

Integer Not Null Untuk 

menampung 

tekanan darah 

anak 

5.  
Berat Badan 

Anak 

Integer Not Null Untuk 

menampung 

berat badan anak 

6.  
Tinggi 

Badan Anak 

Integer Not Null Untuk 

menampung 

tinggi badan 

anak 

7.  
Keterangan 

Anak 

Varchar (50) Not Null Untuk 

menampung 

keterangan anak 

8.  
Status Nifas Varchar (50) Not Null Untuk 

menampung 

status nifas tiap 

anak 

9.  
Tanggal 

Nifas 

Date Not Null Untuk 

menampung 

tanggal nifas 
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3.4.12 Desain Interface 

Pada tahap ini akan membahas tentang desain interface dari Aplikasi 

Kohort Ibu Hamil dan Nifas. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Desain Interface Login 

Desain Interface Login digunakan untuk menggambarkan login pada 

aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas. Gambaran desain interface login dapat dilihat 

pada gambar 3. 21. 

username

password

Login

 

Gambar 3. 21 Desain Interface Login 

Pada gambar diatas menjelaskan tentang desain interface login yang 

beriisikan field untuk username dan password pegawai yang nantinya akan 

digunakan untuk masuk ke dalam sistem. 

2. Desain Interface Pegawai 

Desain Interface Pegawai digunakan untuk menggambarkan menu 

pegawai pada aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas. Gambaran desain interface 

pegawai dapat dilihat di halaman selanjutnya atau pada gambar 3. 22. 
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Nama pegawai

Alamat pegawai

Telp pegawai

Status pegawai

Username pegawai

Password pegawai

Simpan

Tabel Daftar Pegawai

 

Gambar 3. 22 Desain Interface Pegawai 

Pada gambar desain interface pegawai menjelaskan tentang inputan apa 

saja yang akan diinputkan oleh pengguna, dalam desain interface ini penulis 

menggambarkan pengguna akan menginputkan nama pegawai, alamat pegawai, 

telp pegawai, status pegawai, username pegawai, serta password pegawai. Dan 

dibagian bawah akan menampilkan jumlah pegawai yang telah didaftarkan dalam 

bentuk tabel. 

3. Desain Interface Pasien 

Desain Interface Pasien digunakan untuk menggambarkan menu pasien 

pada aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas. Gambaran desain interface pasien dapat 

dilihat di halaman selanjutnya atau pada gambar 3. 23. 
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Nama pasien

Nama suami

Alamat pasien

Telp pasien

Tanggal lahir pasien

pendidikan

Simpan

Data Pasien Yang terdaftar

Cari pasien

 

Gambar 3. 23 Desain Interface Pasien 

Pada gambar desain interface pasien menggambarkan bahwa pengguna 

nantinya akan mengiisikan nama pasien, nama suami/atau yang bertanggung 

jawab, alamat pasien, telp pasien, tanggal lahir pasien, serta pendidikan akhir. 

Setalah mengisikan data tersebut pengguna dapat mencari data pasien dengan cara 

mengisikan nama pasien pada kolom “cari pasien”. Lalu nama pasien yang telah 

diisikan akan tampil pada bagian bawah desain dalam bentun tabel. 

4. Desain Interface Pelayanan Kohort 

Desain Interface Pelayanan Kohort digunakan untuk menggambarkan 

menu pelayanan Kohort pada aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas. Gambaran 

desain interface pelayanan Kohort dapat dilihat di halaman selanjutnya atau pada 

gambar 3. 24. 
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Nama pasien

Tanggal HPHT

Simpan

Data Pasien Yang pernah pelayanan

Cari pasien

Belum pernah obstetri

Belum pernah paritas

Jarak Kehamilan <2 Tahun

Umur pasien 25-35 tahun

Belum pernah komplikasi

 

Gambar 3. 24 Desain Interface Pelayanan Kohort 

Pada gambar desain interface pelayanan Kohort menjelaskan nantinya 

pengguna akan mengisikan tanggal HPHT (hari pertama haid terakhir),  memilih 

status obstetri, status paritas, jarak kehamilan, usia pasien, serta status komplikasi. 

Nama pasien akan terambil dari proses sebelumnya. 

5. Desain Interface Pemeriksaan Kohort 

Desain Interface Pemeriksaan Kohort digunakan untuk menggambarkan 

menu pemeriksaan Kohort pada aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas. Gambaran 

desain interface pemeriksaa dapat dilihat di halaman selanjutnya atau pada 

gambar 3. 25. 



80 

 

Pemeriksaan ke

Nama pasien

Tanggal pemeriksaan

Tekanan darah

Berat badan

Lingkar perut

Simpan

Data Pasien Yang melakukan pemeriksaan

Nilai Total ANC

Keterangan

*keterangan

 

Gambar 3. 25 Desain Interface Pemeriksaan Kohort 

Pada gambar desain interface pemeriksaan Kohort akan menampilkan data 

nama pasien, serta nilai total ANC, namun sebelum itu pengguna harus 

mengisikan tanggal pemeriksaan yang secara otomatis akan diambil dihari itu, 

tekanan darah, berat badan, lingkar perut, serta keterangan kondisi pasien jika 

diperlukan. 

6. Desain Interface Anak 

Desain Interface Anak digunakan untuk menggambarkan menu nifas pada 

aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas. Gambaran desain interface anak dapat dilihat 

di halaman selanjutnya atau pada gambar 3. 26. 
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Cari Pasien

Nama pasien

Nilai ANC

Tekanan darah

Berat badan

Lingkar perut

Simpan

Data Pasien dan anak 

Status nifas

tanggal nifas

Nama anak

keterangan

 

Gambar 3. 26 Desain Interface Anak 

Pada gambar desain interface anak akan menampilkan data ibu yang nifas 

dan pengguna harus melakukan pengisian data anak yang berisikan tentang nama 

anak, tekanan darah anak, berat anak, tinggi anak, serta keterangan kondisi anak. 

3.4.13 Perancangan Pengujian 

Perancangan Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang 

dibuat telah berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengujian aplikasi 

menggunakan metode black box testing. 
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1. Pengujian Menu Login 

Pengujian menu login bertujuan untuk mengetahui apakah sistem sudah dapat 

membedakan akun ketika login. 

Tabel 3. 17 Tabel Pengujian Menu Login 

No. Username Password 

1. Admin Admin 

2. Bid1 Asd  

3. Kepbid Asd 

 

2. Pengujian Menu Pegawai 

Pengujian menu pegawai bertujuan untuk mengetahui apakah sistem sudah 

dapat menyimpan, mengubah dan menghapus data pegawai, serta 

memberikan hak akses yang berbeda disetiap data. 

Tabel 3. 18 Tabel Pengujian Menu Pegawai 

No. Nama 

pegawi 

Alamat 

Pasien 

No. Telp Username 

Pegawai 

Password 

pegawai 

Status 

Pegawai 

1. Lusi Jl. 

Mawar 

101 

0890001112233 Bid1 Asd Bidan 

2. Dinda Jl. 

Melati 

02 

0890001112244 Kepbid Asd  Kepala 

Bidan 

 

3. Pengujian Menu Pasien 

Pengujian menu pasien bertujuan untuk mengetahui apakah sistem sudah 

dapat menyimpan, mengubah dan menghapus data pasien. 
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Tabel 3. 19 Pengujian Menu Pasien 

No. Nama 

Pasien 

Nama 

Suami 

Alamat 

Pasien 

No. Telp Tanggal 

Lahir 

Pendidikan 

Terakhir 

1. Intan Joko Jl. 

Lawu 

01 

085700001111 08/01/1990 SMA 

 

4. Pengujian Menu Pelayanan Kohort 

Pengujian menu pelayanan Kohort bertujuan untuk mengetahui apakah sistem 

sudah dapat menyimpan, mengubah dan menghapus data pelayanan Kohort. 

Tabel 3. 20 Tabel Pengujian Pelayanan Kohort 

No. Nama Pasien Tanggal HPHT Tanggal 

Pelayanan 

1. Intan 20-07-2017 01-08-2017 

 

5. Pengujian Data Parameter 

Pengujian data parameter bertujuan untuk mengetahui apakah sistem sudah 

dapat menyimpan data parameter, serta menghitung nilai parameter secara 

otomatis. 

Tabel 3. 21 Tabel Pengujian Data Parameter 

No

. 

Status 

Obstetri 

Status 

Paritas 

Status 

Komplikasi 

Jarak 

Kehamilan 

Tinggi 

Badan 

Umurt 

Pasien 

Nilai 

Para-

meter 

1. Dicentang Dicentang Dicentang Dicentang Dicentang  Dicentang 100 

2. Tidak 

Dicentang 

Tidak 

Dicentang 

Tidak 

Dicentang 

Tidak 

Dicentang 

Tidak 

Dicentang 

Tidak 

Dicentang 

0 
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6. Pengujian Menu Pemeriksaan Kohort 

Pengujian menu pemeriksaan Kohort bertujuan untuk mengetahui apakah 

sistem sudah dapat menyimpan data pemeriksaan setiap kedatangan, serta 

menghitung nilai ANC secara otomatis. 

Tabel 3. 22 Tabel Pengujian Menu Pemeriksaan Kohort 

No. Kedatangan Tekanan 

Darah 

Berat Badan Lingkar 

Perut 

Keterangan 

1. K-1 110 70 40 Normal 

2. K-2 115 75 42 Normal 

3. K-3 120 76 44 Normal 

4. K-4 115 78 46 Normal 

5. K-5 120 77 48 Normal 

6. K-6 120 79 50 Normal 

 

7. Pengujian Menu Anak 

Pengujian menu anak bertujuan untuk mengetahui apakah sistem sudah dapat 

menyimpan, mengubah dan menghapus data anak. 

Tabel 3. 23 Tabel Pengujian Menu Anak 

No. Nama 

Pasien 

Tanggal 

Nifas 

Keterangan 

Nifas 

Nama 

Anak 

Tekanan 

Darah 

Anak 

Berat 

Badan 

Anak 

Tinggi 

Badan 

Anak 

1. Intan 09/08/2018 Normal Susi 40 3 2,5 

 

3.4.14 Desain Angket Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas 

Tabel desain angket aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas digunakan untuk 

mengetahui hasil dari implementasi aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas yang telah 
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dilakukan, sehingga penulis dapat mengevaluasi kelebihan serta kekurangan dari 

aplikasi yang telah dibuat. Pengujian angket Kohort ibu hamil dan nifas dibagi 

menjadi 2, yaitu : untuk bidan dan untuk kepala bidan. 

a.  Desain Angket Untuk Bidan 

Tabel 3. 24 Tabel Desain Angket Untuk Bidan 

No. Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

1. Membantu Mengingatkan Tanggal 

Pameriksaan Pasien 

    

2. Mempercepat Pencarian Data Pasien     

3. Mempercepat Perhitungan Kohort     

4. Hasil Perhitungan Membantu Bidan 

Dalam Mengambil Keputusan Nifas 

    

 

b.  Desain Angket Untuk Kepala Bidan 

Tabel 3. 25 Tabel Desain Angket Untuk Kepala Bidan 

No. Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

1. Membatu Pemantauan Kesehatan Ibu 

Hamil 

    

2. Membantu Pelaopran Kohort Ibu Hamil 

dan Nifas 

    




