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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai implementasi dan evaluasi dari rancang 

bangun aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas berbasis website pada UPT 

Puskesmas Wates Mojokerto. Implementasi dan evaluasi sistem pada bab ini 

dijelaskan berdasarkan fungsi pengguna yaitu Bidan dan Kepala Bidan pada UPT 

Puskesmas Wates Mojokerto. 

4.1 Implementasi 

Pada bab ini dijelaskan mengenai implementasi dan evaluasi dari rancang 

bangun aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas berbasis website pada upt puskesmas 

wates mojokerto. Implementasi dan evaluasi sistem pada bab ini dijelaskan 

berdasarkan fungsi pengguna yaitu Bidam, Kepala Bidan dan Kepala Puskesmas 

pada upt puskesmas wates mojokerto. 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

No Aspek Keterangan 

1 Security 

Otentikasi 

Ketika login ke halaman aplikasi, pengguna harus 

mempunyai username dan password yang sudah 

terdaftar.  

a. Jika username dan password benar, maka 

sistem akan menampilkan informasi dan 

memberikan session kepada pengguna.  

b. Jika username dan password salah, maka 

sistem akan memunculkan notifikasi berupa 

“Otentikasi gagal”. 

Hak 

Akses 

Bidan dapat mengakses  

a. Pencatatan dan Pengubahan Master Pasien 

b. Pencatatan dan Pengubahan Master Pelayanan 

Kohort 

c. Pencatatan dan Pengubahan Master 
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Pemeriksaan Kohort 

d. Monitoring Arsip Master Pasien, Master 

Pelayanan Kohort dan Master Pemeriksaan 

Kohort 

e. Melakukan Perhitungan Pelayanan Kohort 

Kepala Bidan dapat mengakses 

a. Monitoring Pelayanan ANC dan Hasil Nifas 

b. Penyimpanan hasil monitoring (rekap) 

2 Performance 

Sistem memuat halaman maksimal 30 detik. 

Sistem menggunakan data real time yang didapat 

setiap hari. 

Informasi dari sistem berubah setiap hari 

Sistem dapat menampilkan grafis yang dapat 

memantau perubahan-perubahan yang ada pada 

aplikasi. 

Semua jenis pemberitahuan dilakukan secara 

otomatis oleh sistem. 

3 Usability 

Mempermudah pengguna dalam mengaksaes dan 

menggunakan sistem, misal dalam tampilan 

halaman, pengisian data serta monitoring kondisi 

pasien. 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Keras 

No Aspek Keterangan 

 Hardware 
a. Komputer minimum menggunakan intel 

pentium core i3 dan kelengkapannya. 

b. Menggunakan minimum OS windows 7 

c. Menggunakan minimum RAM 2gb 

d. Menggunakan minimum hardisk 500gb 

e. Printer 

f. Wi-Lan connection atau modem 

 

4.2 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan hasil dari analisis dan desain sistem yang 

telah dibuat sebelumnya. Pada implementasi sistem akan dijelaskan langkah-
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langkah pengoperasian aplikasi Kohort ibu hamil dan nifas pada UPT Puskesmas 

Wates Mojokerto. 

4.2.1 Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman untuk semua pengguna aplikasi mulai 

dari bidan dan kepala bidan. Pengguna harus mengisikan username dan password 

yang benar pada field yang tersedia untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. 

Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 4. 1. 

 

Gambar 4. 1 Halaman Login 

Di dalam halaman login username dan password untuk admin, bidan serta 

kepala bidan akan dipisah sesuai dengan hak akses yang dimilikinya, jadi ketika 

admin login akan masuk kedalam menu admin, begitu juga dengan bidan, ketika 

bidan login maka akan masuk kedalam menu bidan, dan ketika kepala bidan login 

maka akan masuk kedalam menu kepala bidan. 

4.2.2 Halaman Pengisian Pegawai 

Halaman Pengisian Pegawai merupakan halaman yang digunakan admin 

untuk pengisian data pegawai. Tampilan halaman pengisian pegawai dapat dilihat 

pada Gambar 4. 2.  
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Gambar 4. 2 Halaman Pengisian Pegawai 

Di dalam halaman pengisian pegawai, pengguna dapat melakukan 

pengisian data pegawai, jika data sesuai sistem akan menampilkan notifikasi. 

4.2.3 Halaman Pengubahan Pegawai 

Halaman Pengubahan Pegawai merupakan halaman yang digunakan admin 

untuk pengubahan data pegawai. Tampilan halaman pengubahan pegawai dapat 

dilihat pada Gambar 4. 3. 

 

 

Gambar 4. 3 Halaman Pengubahan Pegawai 
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Di dalam halaman pengubahan pegawai, pengguna dapat melakukan 

pengubahan data pegawai, jika data sesuai sistem akan menampilkan notifikasi. 

4.2.4 Halaman Penghapusan Pegawai 

Halaman Penghapusan Pegawai merupakan halaman yang digunakan 

admin untuk penghapusan data pegawai. Tampilan halaman penghapusan pegawai 

dapat dilihat pada Gambar 4. 4. 

 

Gambar 4. 4 Halaman Penghapusan Pegawai 

Di dalam halaman penghapusan pegawai, pengguna dapat melakukan 

penghapusan data pegawai, sistem akan meminta persetujuan untuk penghapusan 

data pegawai. 

4.2.5 Halaman Pengisian Pasien 

Halaman Pengisian Pasien digunakan untuk pengisian data pasien. 

Tampilan halaman pengisian pasien dapat dilihat pada Gambar 4. 5. 
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Gambar 4. 5 Halaman Pengisian Pasien 

Di dalam halaman pengisian pegawai, pengguna dapat melakukan 

pengisian data pasien, jika data sesuai sistem akan menampilkan notifikasi dan 

data akan ditampilkan pada tabel dibawahnya. 

4.2.6 Halaman Pengubahan Pasien 

Halaman Pengubahan Pasien digunakan untuk pengubahan data pasien. 

Tampilan halaman pengisian pasien dapat dilihat pada Gambar 4. 6. 

 

Gambar 4. 6 Halaman Pengubahan Pasien 

Di dalam halaman pengubahan pasein, pengguna dapat melakukan 

pengubahan data pasien, jika data sesuai sistem akan otomatis mengubah data. 
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4.2.7 Halaman Penghapusan Pasien 

Halaman Penghapusan Pasien digunakan untuk menghapus data pasien. 

Tampilan halaman penghapusan pasien dapat dilihat pada Gambar 4. 7. 

 

 
Gambar 4. 7 Halaman Penghapusan Pasien 

Di dalam Halaman Penghapusan Pasien, pengguna akan memilih data 

pasien dan mengklik hapus, lalu sistem akan menampilkan notifikasi data dihapus. 

4.2.8 Halaman Menampilkan Pasien 

Halaman Menampilkan Pasien digunakan untuk menampilkan seluruh data 

pasien. Tampilan halaman menampilkan pasien dapat dilihat pada Gambar 4. 8. 

 

Gambar 4. 8 Halaman Menampilkan Pasien 
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Di dalam Halaman Menampilkan Pasien, pengguna akan disajikan 

seluruh data pasien yang terdaftar pada UPT Puskesmas Wates Mojokerto. 

4.2.9 Halaman Pengisian Pelayanan Kohort 

Halaman Pengisian Pelayanan Kohort digunakan untuk mengisi data 

pelayanan Kohort. Tampilan halaman pengisian pelayanan Kohort dapat dilihat 

pada Gambar 4. 9. 

 

 

Gambar 4. 9 Halaman Pengisian Pelayanan Kohort 

Di dalam halaman pengisian pelayanan Kohort, pengguna dapat melakukan 

proses mengisi data pelayanan Kohort. Sistem akan melakukan perhitungan 

otomatis untuk nilai ANC awal. 

4.2.10 Halaman Pemeriksaan Kohort 

Halaman Pemeriksaan Kohort merupakan halaman untuk menginputkan 

data pemeriksaan disetiap kedatangan. Adapun pemeriksaan Kohort dibagi 

menjadi K-1, K-2, K-3, K-4, K-5 dan K-6. Berikut ini penjelasan serta tampilan 

dari halaman setiap kedatangan : 
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a. Halaman Pemeriksaan K-1 

Halaman pemeriksaan K-1 adalah bagian pertama dari pemeriksaan Kohort 

atau kedatangan pertama kali pasien. Halaman pemeriksaan K-1 dapat dilihat 

pada gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4. 10 Halaman Pemeriksaan K-1 

Halaman pemeriksaan K-1 merupakan halaman untuk bidan mengisikan data 

pemeriksaan K-1 yang meliputi : data tekanan darah, data lingkaran perut, 

dan data berat badan. Setelah bidan mengisikan data pemeriksaan K-1 sistem 

akan langsung menghitung secara otomatis nilai pemeriksaan K-1 dan 

menampilkan indikasi kondisi pasien. 

b. Halaman Pemeriksaan K-2 

Halaman pemeriksaan K-2 adalah bagian kedua dari pemeriksaan Kohort atau 

kedatangan kedua kalinya pasien. Halaman pemeriksaan K-2 dapat dilihat 

pada gambar 4.11. 
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Gambar 4. 11 Halaman Pemeriksaan K-2 

Halaman pemeriksaan K-2 merupakan halaman untuk bidan mengisikan data 

pemeriksaan K-2 yang meliputi : data tekanan darah, data lingkaran perut, 

dan data berat badan. Setelah bidan mengisikan data pemeriksaan K-2 sistem 

akan langsung menghitung secara otomatis nilai pemeriksaan K-2 dan 

menampilkan indikasi kondisi pasien. 

c. Halaman Pemeriksaan K-3 

Halaman pemeriksaan K-3 adalah bagian ketiga dari pemeriksaan Kohort atau 

kedatangan ketiga kalinya pasien. Halaman pemeriksaan K-3 dapat dilihat 

pada gambar 4.12. 
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Gambar 4. 12 Halaman Pemeriksaan K-3 

Halaman pemeriksaan K-3 merupakan halaman untuk bidan mengisikan data 

pemeriksaan K-3 yang meliputi : data tekanan darah, data lingkaran perut, 

dan data berat badan. Setelah bidan mengisikan data pemeriksaan K-3 sistem 

akan langsung menghitung secara otomatis nilai pemeriksaan K-3 dan 

menampilkan indikasi kondisi pasien. 

d. Halaman Pemeriksaan K-4 

Halaman pemeriksaan K-4 adalah bagian keempat dari pemeriksaan Kohort 

atau kedatangan keempat kalinya pasien. Halaman pemeriksaan K-4 dapat 

dilihat pada gambar 4.13. 
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Gambar 4. 13 Halaman Pemeriksaan K-4 

Halaman pemeriksaan K-4 merupakan halaman untuk bidan mengisikan data 

pemeriksaan K-4 yang meliputi : data tekanan darah, data lingkaran perut, 

dan data berat badan. Setelah bidan mengisikan data pemeriksaan K-4 sistem 

akan langsung menghitung secara otomatis nilai pemeriksaan K-4 dan 

menampilkan indikasi kondisi pasien. 

e. Halaman Pemeriksaan K-5 

Halaman pemeriksaan K-5 adalah bagian kelima dari pemeriksaan Kohort 

atau kedatangan kelima kalinya pasien. Halaman pemeriksaan K-5 dapat 

dilihat pada gambar 4.14. 



98 

 

 

Gambar 4. 14 Halaman Pemeriksaan K-5 

Halaman pemeriksaan K-5 merupakan halaman untuk bidan mengisikan data 

pemeriksaan K-5 yang meliputi : tekanan darah, denyut nadi, detak jantung, 

tingkat hipertensi, tingkat kesadaran, kesiapan alat vital. Setelah bidan 

mengisikan data pemeriksaan K-5 sistem akan menampilkan nilai akhir 

perhitungan atau nilai ANC yang dijadikan bidan sebagai nifas pasien. 

f. Halaman Pemeriksaan K-6 

Halaman pemeriksaan K-6 adalah bagian kelima dari pemeriksaan Kohort 

atau kedatangan kelima kalinya pasien. Halaman pemeriksaan K-6 dapat 

dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4. 15 Halaman Pemeriksaan K-6 
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Halaman pemeriksaan K-6 merupakan halaman untuk bidan mengisikan data 

pemeriksaan K-6 yang meliputi : tekanan darah, denyut nadi, detak jantung, 

tingkat hipertensi, tingkat kesadaran, kondisi badan. 

4.2.11 Halaman Pengisian Anak 

Halaman Pengisian Anak digunakan untuk mengisikan data anak dari 

setiap pasien. Tampilan halaman anak dapat dilihat pada Gambar 4. 11. 

 

 
 

 

Gambar 4. 16 Halaman Pengisian Anak 

Di dalam halaman pengisian anak pengguna harus memasukkan nama pasien 

yang nifas, setelah menemukan pasien yang nifas pengguna harus memasukan 

data anak, jika kondisi anak meninggal maka data anak tidak dapat dimasukkan. 
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4.2.12 Halaman Menampilkan Detil Anak 

Halaman Menampilkan Detil Anak digunakan untuk menampilkan detil 

anak. Tampilan halaman menampilkan detil anak dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

 

Gambar 4. 17 Halaman Menampilkan Detil Anak 

Di dalam halaman menampilkan detil anak, pengguna harus mengklik detil 

anak sehingga sistem menampilkan pop-up setiap anak yang dimaksudkan. 

4.2.13 Halaman Pesan (SMS) 

Halaman Pesan digunakan untuk melakukan pengiriman pesan kepada 

suami pasien berupa SMS, yang bertujuan untuk mengingatkan pasien mengenai 

tanggal pemeriksaan dibulan selanjutnya. Tampilan halaman pesan (SMS) dapat 

dilihat pada Gambar 4.18. 
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Gambar 4. 18 Halaman Pesan (SMS) 

Didalam halaman pesan (SMS) terjadi proses pengiriman pesan yang 

berupa SMS kepada suami pasien, informasi yang disajikan pada SMS adalah 

urutan pemeriksaan dan tanggal pemeriksaan. Adapun proses pengiriman pesan 

dilakukan ketika salah satu bidan melakukan login. 

4.2.14 Halaman Monitoring Kondisi Pasien 

Halaman Monitoring Kondisi Pasien digunakan untuk memantau kondisi 

pasien tiap pemeriksaan. Tampilan halaman monitoring kondisi pasien dapat 

dilihat pada Gambar 4.19. 
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Gambar 4. 19 Halaman Monitoring Kondisi Pasien 

Di dalam halaman monitoring kondisi pasien pengguna akan memilih 

wilayah, kemudian memilih tanggal pemeriksaan awal dan akhir, setelah itu 

sistem menampilkan tabel dan grafik dan akan menyimpan dengan format PDF. 

4.2.15 Halaman Monitoring Nilai ANC 

Halaman Monitoring Nilai ANC digunakan untuk memantau kondisi 

pasien tiap dari nilai ANC yang dihasilkan dari setiap pemeriksaan. Tampilan 

halaman monitoring nilai ANC dapat dilihat pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4. 20 Halaman Monitoring Nilai ANC 

Di dalam halaman monitoring nilai ANC, pengguna harus memilih 

parameter untuk kategori nilai ANC seperti: dibawah 200, diantara 200-300, 

diatas 300.  

4.2.16 Halaman Monitoring Jumlah Anak 

Halaman Monitoring Jumlah Anank digunakan untuk memantau rasio 

jumlah anak perwilayah yang nantinya akan dijadikan acuan imunisasi anak. 

Tampilan halaman monitoring jumlah anak dapat dilihat pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4. 21 Halaman Monitoring Jumlah Anak 

Di dalam halaman monitoring jumlah anak, pengguna harus memilih 

wilayah, kemudian memilih tanggal pemeriksaan awal dan akhir, setelah itu 

sistem menampilkan tabel dan grafik dan akan menyimpan dengan format PDF. 

4.2.17 Halaman Monitoring Kohort Wilayah 

Halaman Monitoring Kohort Wilayah digunakan untuk memantau jumlah 

ibu hamil di wilayah tertentu. Tampilan halaman monitoring Kohort wilayah 

dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4. 22 Halaman Monitoring Kohort Wilayah 

Di dalam halaman monitoring Kohort wilayah pengguna harus mengisikan 

wilayah yang dinginkan dan tahun cakupan yang disediakan pada kolom di 

halaman monitoring Kohort wilayah, setelah itu sistem menfilter data pasien yang 

sesuai dengan wilayah dan tahun yang sesuai. 

4.3 Pengujian 

Uji coba sistem dilakukan untuk menemukan kesalahan-kesalahan secara 

fungsional dengan mengacu pada desain uji coba yang telah dibuat. Berikut hasil 

uji coba yang digunakan. 

4.3.1 Uji Coba Halaman Login 

Uji coba fungsi login dilakukan oleh penulis ke aplikasi untuk mengetahui 

fungsi yang telah dibuat berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 

a. Uji Coba Halaman Login admin 

Bertujuan untuk melihat respon sistem ketika pengguna memasukkan data 

username dan password sebagai admin. Hasil dapat dilihat pada gambar 4.23. 



106 

 

 

 

Gambar 4. 23 Hasil Uji Coba Halaman Login admin  

Hasil uji coba halaman login sebagai admin sudah memenuhi kebutuhan yang 

diharapkan, dikarenakan ketika pengguna login sebagai admin sistem akan 

memberikan hak akses admin yang hanya bisa melakukan input, update, delete 

data pegawai. 

b. Uji Coba Halaman Login Bidan 

Bertujuan untuk melihat respon sistem ketika pengguna memasukkan data 

username dan password sebagai bidan. Hasil dapat dilihat pada gambar 4.24. 
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Gambar 4. 24 Hasil Uji Coba Halaman Login Bidan 

Hasil uji coba halaman login sebagai bidan sudah memenuhi kebutuhan yang 

diharapkan, dikarenakan ketika pengguna login sebagai bidan sistem akan 

memberikan hak akses bidan yang bisa melakukan input, update, delete data 

pasien, pelayanan Kohort, pemeriksaan Kohort dan Nifas / Anak. 

c. Uji Coba Halaman Login Kepala Bidan 

Bertujuan untuk melihat respon sistem ketika pengguna memasukkan data 

username dan password sebagai kepala bidan. Hasil dapat dilihat pada 

gambar 4.25. 
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Gambar 4. 25 Hasil Uji Coba Halaman Login Kepala Bidan 

Hasil uji coba halaman login sebagai kepala bidan sudah memenuhi kebutuhan 

yang diharapkan, dikarenakan ketika pengguna login sebagai kepala bidan sistem 

akan memberikan hak akses kepala bidan yang bisa melakukan input, update, 

delete data cakupan serta pemantauan terhadap pasien yang diduga kritis, nilai 

rata – rata nilai ANC, jumlah kelahiran anak, serta pemantauan Kohort per-

wilayah. 

4.3.2 Uji Coba Halaman Pegawai 

Uji coba fungsi halaman pegawai dilakukan oleh penulis ke aplikasi untuk 

mengetahui fungsi yang telah dibuat berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan 

non-fungsional. 
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Gambar 4. 26 Hasil Uji Coba Halaman Pegawai 

Uji coba halaman pegawai memiliki kesalah pada nama, yang masih bisa 

menggunakan angka, selain itu penulisan alamat yang kurang baik menjadi 

kendala ketika nanti data dibutuhkan, untuk no. telp pegawai hanya menggunakan 

type data number sehingga tidak dapat diisi dengan type data yang lain, sedangkan 

untuk status pegawai menggunakan sistem dropdown sehingga pengguna hanya 

perlu memilih data yang sudah di siapkan. 
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4.3.3 Uji Coba Halaman Pasien 

Uji coba fungsi Pasien dilakukan oleh penulis ke aplikasi untuk 

mengetahui fungsi yang telah dibuat berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan 

non-fungsional. 

 

 

 
Gambar 4. 27 Hasil Uji Coba Halaman Pasien 

Uji coba halaman pasien memiliki kesalahan penulisan alamat yang masih 

kurang baiki, untuk pendidikan pun masih kurang baik. Secara keseluruhan fungsi 

pada halaman pesien telah sesuai dengan yang dibutuhkan. 
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4.3.4 Uji Coba Halaman Pelayanan Kohort 

Uji coba fungsi Pelayanan Kohort dilakukan oleh penulis ke aplikasi untuk 

mengetahui fungsi yang telah dibuat berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan 

non-fungsional. 

 

 
Gambar 4. 28 Hasil Uji Coba Halaman Pelayanan Kohort 

Uji caba halaman pelayanan Kohort hanya menampilkan pengujian pengisian 

tangan serta button pilihan kondisi kesehatan yang saat itu terjadi, sehingga dari 

hasil uji coba dirasa sudah memenuhi kebutuhan fungisonal dan non-fungsional 

yang sudah ada. Namun ketika data pelayanan Kohort diubah, maka yang dapat 

diubah hanya tanggal HPHT, dikarenakan button pilihan yang sudah dijadikan 

nilai parameter. 
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4.3.5 Uji Coba Halaman Pemeriksaan Kohort 

Uji coba fungsi Pemeriksaan Kohort dilakukan oleh penulis ke aplikasi 

untuk mengetahui fungsi yang telah dibuat berjalan sesuai kebutuhan fungsional 

dan non-fungsional. 

a. Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-1 

Bertujuan untuk mengetahui respon sistem ketika pengguna mengisikan data 

pemeriksaan K-1, dan melihat apakah sistem sudah dapat menghitung secara 

otomatis. Hasil Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-1 dapat dilihat pada 

gambar 4.29. 

 

 

Gambar 4. 29 Hasil Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-1 

Hasil uji coba halaman pemeriksaan K-1 menunjukan bahwa sistem dapat 

menyimpan data pemeriksaan K-1 dan melakukan perhitungan nilai 
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pemeriksaan K-1 secara otomatis serta melakukan identifikasi kondisi ibu 

hamil berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. 

b. Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-2 

Bertujuan untuk mengetahui respon sistem ketika pengguna mengisikan data 

pemeriksaan K-2, dan melihat apakah sistem sudah dapat menghitung secara 

otomatis. Hasil Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-2 dapat dilihat pada 

gambar 4.30. 

 

 

Gambar 4. 30 Hasil Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-2 

Hasil uji coba halaman pemeriksaan K-2 menunjukan bahwa sistem dapat 

menyimpan data pemeriksaan K-2 dan melakukan perhitungan nilai 

pemeriksaan K-2 secara otomatis serta melakukan identifikasi kondisi ibu 

hamil berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. 
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c. Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-3 

Bertujuan untuk mengetahui respon sistem ketika pengguna mengisikan data 

pemeriksaan K-3, dan melihat apakah sistem sudah dapat menghitung secara 

otomatis. Hasil Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-3 dapat dilihat pada 

gambar 4.31. 

 

 

Gambar 4. 31 Hasil Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-3 

Hasil uji coba halaman pemeriksaan K-3 menunjukan bahwa sistem dapat 

menyimpan data pemeriksaan K-3 dan melakukan perhitungan nilai 

pemeriksaan K-3 secara otomatis serta melakukan identifikasi kondisi ibu 

hamil berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. 

d. Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-4 

Bertujuan untuk mengetahui respon sistem ketika pengguna mengisikan data 

pemeriksaan K-4, dan melihat apakah sistem sudah dapat menghitung secara 
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otomatis. Hasil Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-4 dapat dilihat pada 

gambar 4.32. 

 

Gambar 4. 32 Hasil Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-4 

Hasil uji coba halaman pemeriksaan K-4 menunjukan bahwa sistem dapat 

menyimpan data pemeriksaan K-4 dan melakukan perhitungan nilai 

pemeriksaan K-4 secara otomatis serta melakukan identifikasi kondisi ibu 

hamil berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. 

e. Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-5 

Bertujuan untuk mengetahui respon sistem ketika pengguna mengisikan data 

pemeriksaan K-5, dan melihat apakah sistem sudah dapat memberikan 

informasi mengenai mengenai kondisi nifas. Hasil Uji Coba Halaman 

Pemeriksaan K-5 dapat dilihat pada gambar 4.33. 
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Gambar 4. 33 Hasil Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-5 

Hasil uji coba halaman pemeriksaan K-5 menunjukan bahwa sistem dapat 

menyimpan data pemeriksaan K-5 dan memberikan informasi mengenai 

kondisi nifas kepada bidan sehingga bidan dapat mengambil keputusan 

sesegera mungkin untuk penanganan pasien. 

f. Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-6 

Bertujuan untuk mengetahui respon sistem ketika pengguna mengisikan data 

pemeriksaan K-6 (Nifas), dan melihat apakah sistem sudah dapat menyimpan 

data pemeriksaan K-6 (Nifas). Hasil Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-6 

dapat dilihat pada gambar 4.34. 

 

Gambar 4. 34 Uji Coba Halaman Pemeriksaan K-6 
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Hasil uji coba halaman pemeriksaan K-6 menunjukan bahwa sistem dapat 

menyimpan data pemeriksaan K-6 dan memberikan informasi mengenai nilai 

ANC yang didapat dari data pemeriksaan pasien. 

4.3.6 Uji Coba Halaman Anak 

Uji coba fungsi Halaman Anak dilakukan oleh penulis ke aplikasi untuk 

mengetahui fungsi yang telah dibuat berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan 

non-fungsional. 

 

 
Gambar 4. 35 Hasil Uji Coba Halaman Nifas 
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Pada uji coba halaman anak dilakukan pengujian fungsional ketika anak 

meninggal maka inputan akan di disable semua, dan untuk pengisian tekanan 

darah anak, berat badan anak dan tinggi badan anak jika diisi dengan type data 

string maka yang keluar adalah nilai 0 dan nama anak masih bisa menggunakan 

angka. 

4.3.7 Uji Coba Halaman Monitoring Kondisi Pasien 

Uji coba halaman monitoring kondisi pasien bertujuan untuk mengetahui jumlah 

pasien yang kritis di tiap kedatangan. Hasil uji coba halaman monitoring kondisi 

pasien dapat dilihat pada gambar 4. 36. 

 

Gambar 4. 36 Hasil Uji Coba Halaman Monitoring Kondisi Pasien 

Halaman monitoring kondisi pasien memiliki kelemahan pada tidak adanya menu 

pemilihan urutan kedatang pasien, sehingga monitor akan menampilkan data 

tanggal pemeriksaan terbaru. 

4.3.8 Uji Coba Halaman Monitoring Nilai ANC 

Uji coba halaman monitoring nilai ANC bertujuan untuk mengetahui jumlah 

pasien yang memiliki nilai ANC di tanggal awal dan akhir yang sudah dipilih. 

Hasil uji coba halaman monitoring nilai ANC dapat dilihat di halaman 

selanjutnya atau pada gambar 4.37. 
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Gambar 4. 37 Hasil Uji Coba Halaman Monitoring Nilai ANC 

Halaman monitoring nilai ANC memiliki kelemahan pada kurangnya fitur 

perwilayah, sehingga kepala bidan tidak mengetahui di wilayah mana jumlah 

pasien yang memiliki nilai ANC rendah, sedang, atau tinggi. 

4.3.9 Uji Coba Halaman Monitoring Jumlah Anak 

Uji coba halaman monitoring jumlah anak bertujuan untuk kepala bidan 

mengetahu jumlah anak di masing – masing wilayah, sehingga kepala bidan 

dapat menyiapkan data imunisasi di masing – masing wilayah. Hasil uji coba 

halaman monitoring jumlah anak dapat dilihat di halaman selanjutnya atau pada 

gambar 4.38. 
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Gambar 4. 38 Hasil Uji Coba Halaman Monitoring Jumlah Anak 

Halaman monitoring jumlah anak memiliki kendala hanya menampilkan data anak 

dengan status nifas normal dan caesar. 

4.3.10  Uji Coba Halaman Monitoring Kohort Wilayah 

Uji coba halaman monitoring Kohort wilayah bertujuan untuk menampilkan 

rekap data jumlah ibu hamil yang dibagi dengan jumlah cakupan sehingga 

menampilkan persetase jumlah ibu hamil disetiap wilayah, selain itu halaman ini 

menampilkan jumlah status nifas tiap kategori. Hasil uji coba halaman 

monitoring Kohort wilayah dapat dilihat pada gambar 4. 39. 
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Gambar 4. 39 Hasil Uji Coba Halaman Monitoring Kohort Wilayah 

Halaman monitoring Kohort wilayah memiliki kekurangan pada detil ibu hamil 

yang tercatat sehingga informasi hanya mencakup sebagian besar Kohort wilayah. 

4.3.11 Hasil Penilaian Angket Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas 

Penilai angket menggunkan acuan nilai yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: 

tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Skala Penilaian digambarkan 

dibawah ini: 

Tabel 4. 3 Keterangan Skala Penilaian 

No. Jenis Angket Keterangan 

1. Tidak Setuju  Jika nilai diantara 25% - 44.9%, dapat diartikan bahwa 

aplikasi tidak memenuhi kebutuhan pengguna 

2. Cukup Setuju  Jika nilai diantara 45% - 64.9%, dapat diartikan bahwa 

aplikasi tidak memenuhi kebutuhan pengguna 

3. Setuju Jika nilai diantara 65% - 84.9%, dapat diartikan bahwa 

aplikasi tidak memenuhi kebutuhan pengguna 

4. Sangat Setuju Jika nilai diantara 85% - 100%, dapat diartikan bahwa 

aplikasi tidak memenuhi kebutuhan pengguna 

Penilaian yang dimaksud dalam bentuk kuisioner yang diberikan kepada 4 bidan 

dan 1 kepala bidan yang akan ditampilkan dalam bentuk poin. Berikut hasil 

kuisioner pada UPT Puskesmas Wates Mojokerto. 

Tabel 4. 4 Tabel Hasil Penilaian Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas Untuk 

Bidan 

No. Pernyataan User 1 User 2 User 3 User 4 

1. Membantu Mengingatkan Tanggal Setuju Kurang Sangat Sangat 
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Pameriksaan Pasien (3) Setuju 

(2) 

Setuju 

(4) 

Setuju 

(4) 

2. Mempercepat Pencarian Data 

Pasien 

Setuju 

(3) 

Kurang 

Setuju 

(2) 

Sangat 

Setuju 

(4) 

Sangat 

Setuju 

(4) 

3. Mempercepat Perhitungan Kohort Kurang 

Setuju 

(2) 

Setuju 

(3) 

Setuju 

(3) 

Sangat 

Setuju 

(4) 

4. Hasil Perhitungan Membantu 

Bidan Dalam Mengambil 

Keputusan Nifas 

Setuju 

(3) 

Sangat 

Setuju 

(4) 

Kurang 

Setuju 

(2) 

Setuju 

(3) 

Total 11 11 13 15 

Persentase 68.75% 68.75% 81.25% 93.75% 

Hasil penilaian angket dapat dilihat bahwa Aplikasi sudah memenuhi kebutuhan 

bidan sebanyak 78.12%. Berdasarkan hasil perhitungan angket dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi sudah memenuhi kebutuhan pengguna (Bidan) dalam hal 

peningkatan pemberitahuan tanggal pemeriksaan kepada pasien, mempercepat 

pencarian data pasien, mempercepat perhitungan Kohort, membantu bidan dalam 

pengambilan keputusan nifas. 

Tabel 4. 5 Tabel Hasil Penilaian Aplikasi Kohort Ibu Hamil dan Nifas Untuk 

Kepala Bidan 

No. Pernyataan User 1 

1. Membatu Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil, 

meliputi : 

a. Kondisi Pasien 

b. Nilai ANC 

c. Jumlah Anak 

d. Kohort Perwilayah 

Setuju (3) 

2. Membantu Pelaopran Kohort Ibu Hamil dan Nifas, 

meliputi : 

a. Kondisi Pasien 

Sangat Setuju (4) 
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b. Nilai ANC 

c. Jumlah Anak 

d. Kohort Perwilayah 

Total  7 

Persentase 87.5% 

Hasil penilaian angkat dapat dilihat bahwa Aplikasi sudah memenuhi kebutuhan 

kepala bidan sebanyak 87.5%. Berdasarkan hasil perhitungan angket dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi sudah sangat memenuhi kebutuhan pengguna (Kepala 

Bidan) dalam hal pemantauan kesehatan ibu hamil dan proses pelaporan Kohort 

ibu hamil dan nifas. 

4.4 Evaluasi 

Berdasarkan hasil uji coba dan penilaian dari pengguna yang sudah 

dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi sistem. Dapat dilihat bahwa 

aplikasi yang telah dibangun dapat membantu : 

1. Bidan dalam mengingatkan pemeriksaan pasien dengan menggunakan Short 

Message Service (SMS) satu arah kepada suami / keluarga pasien. 

2. Mempermudah bidan dalam pencarian data ibu hamil, karena data sudah 

tersimpan di dalam database. 

3. Mempercepat bidan dalam proses perhitungan nilai ANC dan Kohort ibu 

hamil dan nifas dengan estimasi waktu sebagai berikut: 

a. Sistem lama membutuhkan waktu 3 hari untuk pehitungan nilai ANC. 

b. Sistem baru membutuhkan waktu 1 hari untuk pehitungan nilai ANC. 

4. Bidan dalam proses pengambilan keputusan nifas sebanyak 68.75%, yang 

dapat diartikan sudah cukup membantu dalam pengambilan keputusan nifas. 
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5. Kepala Bidan dalam proses pemantauan serta pelaporan kesehatan ibu hamil 

dalam bentuk grafik maupun tabel yang meliputi: kondisi pasien, nilai ANC, 

jumlah anak, Kohort perwilayah. 

6. Tingkat kegunaan aplikasi dapat dilihat dari hasil angket yang telah di sebar 

kepada 4 bidan, hasil penilaian tersebut mencapai 78.12%, yang artinya 

perhitungan angket dapat disimpulkan bahwa aplikasi sudah memenuhi 

kebutuhan pengguna. 

7. Tingkat kegunaan aplikasi dapat dilihat dari hasil angket yang telah di sebar 

kepada 1 kepala bidan, hasil penilaian tersebut mencapai 87.5%, yang artinya 

perhitungan angket dapat disimpulkan bahwa aplikasi sudah sangat 

memenuhi kebutuhan pengguna. 




