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ABSTRAK 

 

Puskesmas Desa Karangduren Kabupaten Jember merupakan salah satu 

tempat pelayanan kesehatan yang aktivitasnya adalah memantau kesehatan anak 

sejak dini, secara rutin dan teratur dengan Kartu Menuju Sehat (KMS). 

Permasalahan yang dihadapi, saat melakukan pencatatan dan pemantauan data 

masih menggunakan media buku besar, akibatnya butuh waktu yang lama untuk 

meninjau kembali data yang hilang. Permasalahan yang lain petugas kesulitan 

membaca ringkasan data untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap 

anak yang dirasa butuh perlakuan khusus (berat badan kurang, kelebihan berat 

badan hingga gizi buruk). 

Dalam mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan sebuah sistem aplikasi yang 

dapat menyimpan data, melakukan pencarian data, perhitungan Zscore dan dapat 

memantau kesehatan anak secara berkala menggunakan kartu menuju sehat. 

Aplikasi juga dapat memberikan peringatan jadwal posyandu dan status gizi kepada 

orang tua untuk mengetahui kondisi kesehatan anak.  

Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat membantu petugas 

puskesmas untuk mengolah data, mencari data, menghitung Zscore, memantau 

kesehatan anak dan menentukan status gizi anak. Dengan demikian pelayanan, 

pengolahan data dan pembuatan rekap data laporan posyandu yang dilakukan 

petugas gizi dapat lebih cepat.  

Kata Kunci: Puskesmas, Kesehatan Anak, Zscore, Kartu Menuju Sehat, Status 
Gizi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai peringkat 108 di kawasan 

Asia tenggara untuk tingkat gizi masyarakatnya. Data tersebut didapat dari riset 

perusahaan Global Nutrition yang diadakan pada tahun 2016. Negara Indonesia 

hanya bisa mengungguli negara Laos di peringkat 124 dan negara Timor Leste pada 

peringkat 132. Rendahnya asupan gizi masyarakat dikarenakan kurang sadarnya 

masyarakat akan pentingnya kebutuhan gizi. Permasalahan yang sekarang 

ditangani oleh pihak kesehatan Indonesia adalah untuk menanggulangi 

permasalahan gizi yang diderita oleh anak. Berdasarkan data dari Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, faktor yang sangat berpengaruh adalah banyaknya 

pernikahan pada usia remaja, sehingga masih belum memahami akan pentingnya 

kebutuhan gizi untuk balita. Riset dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia mendapatkan hasil bahwa balita yang memiliki tinggi badan dan berat 

badan yang ideal sebesar 61,1% dari keseluruhan balita yang ada di Indonesia. 

Terdapat 38,9 % balita di Indonesia yang mengalami masalah gizi yang memiliki 

persentase sebanyak 23,4% yang mempunyai potensi kegemukan dan jumlah 15,5 

% sisanya berpontensi kurang gizi. Standar perhitungan  berat  badan  berdasarkan 

indikator WHO. Pihak Kementerian Kesehatan Indonesia mempunyai idealitas 

dengan target sebesar 0 % atau tidak ada masalah gizi di dalam sebuah daerah atau 

desa. Pada wilayah desa Karangduren sendiri masih memiliki masalah terkait gizi 

anak, dengan persentase sebesar ± 2 %. Dengan data jumlah anak yang melakukan
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penimbangan pada posyandu di desa Karangduren sejumlah ± 440 anak. Sehingga 

jumlah anak yang mengalami masalah gizi ditemukan jumlah sebesar ± 9 anak.  

 Peran penting sebagai penanggung jawab dalam menjaga kesehatan 

masyarakat terutama pada gizi balita yang ada di daerah adalah Puskesmas. 

Puskesmas adalah tempat pusat kesehatan bagi masyarakat yang ada di daerah 

terpencil. Petugas puskesmas berperan untuk mengingatkan masyarakat akan 

pentingnya menjaga kesehatan terutama asupan gizi anak melalui pemeriksaan rutin 

setiap bulan sehingga tidak terjadi masalah kesehatan pada generasi mendatang. 

Pelaksanaan pemeriksaan gizi balita dilakukan pada posyandu (pos pelayanan 

terpadu). Dalam posyandu terdapat beberapa kegiatan yaitu pemeriksaan gizi anak, 

pemeriksaan kondisi ibu hamil, pemberian imunisasi, dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan kesehatan ibu hamil dan anak. Pelaksanaan kegiatan posyandu 

disusun pada awal tahun dan ditentukan oleh bidan, kader dan perangkat desa. 

Untuk ikut serta dalam posyandu, setiap orang tua akan diberikan sebuah buku 

pegangan yaitu buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) oleh para kader. Pemberian 

buku dilakukan sejak seorang ibu terdaftar sebagai ibu hamil. Dalam buku tersebut 

terdapat beberapa petunjuk dan saran tentang menjaga kesehatan kehamilan dan 

anak. Selain itu di dalam buku KIA terdapat Kartu Menuju Sehat (KMS) yang 

mempunyai fungsi sebagai catatan ibu untuk tetap menjaga kesehatan anak, dan ibu 

dapat melihat perkembangan anak melalui buku tersebut.  

Dalam pemanfaatan buku KMS sering kali terjadi beberapa masalah seperti   

hilangnya buku KMS dapat mengakibatkan orang tua dan petugas gizi tidak 

mengetahui riwayat perkembangan anak secara berkala. Hal tersebut dapat 

berdampak buruk bagi pemantauan kesehatan anak, sehingga seorang anak dengan 
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mudah terjangkit penyakit seperti polio, demam berdarah, malaria, diare dan 

penyakit menular lainnya hingga menimbulkan kematian. Masalah lain yang 

muncul adalah banyaknya data anak yang dicatat dalam buku besar pencatatan gizi 

anak sebagai sumber data. Dengan sumber data yang terbatas, menyebabkan 

petugas posyandu maupun petugas puskesmas mengalami kendala pada saat 

melakukan pencarian dan perekapan data anak. Akibatnya terjadi keterlambatan 

pengumpulan data gizi anak kepada dinas kesehatan. Data tersebut digunakan untuk 

memantau daerah yang memiliki data anak gizi buruk yang paling banyak, sehingga 

petugas dapat memberikan perhatian khusus terhadap daerah tersebut. Kemudian 

masalah terakhir adalah petugas kesulitan melakukan pemantuan gizi secara 

menyeluruh disebabkan jarak antar posyandu yang saling berjauhan, untuk tiap 

posyandu harus berada di daerah yang memiliki penduduk sekitar 750-1000 orang. 

Masalah ini menyebabkan petugas tidak mengetahui daerah yang memiliki banyak 

anak gizi buruk. Dengan kondisi tiap posyandu yang berjauhan dibutuhkan sebuah 

aplikasi yang dapat melakukan penyimpanan data, pencarian data, dan dapat 

memantau gizi anak secara berkala. 

Dari permasalahan di atas, menjelaskan bahwa Puskesmas Karangduren 

membutuhkan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas kerja dan 

kesehatan masyarakat terutama perkembangan gizi anak di desa Karangduren. 

Untuk itu tindakan yang tepat dalam membantu permasalahan di atas adalah 

merancang bangun sebuah aplikasi yang dapat memonitor kesehatan gizi anak. 

Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi yang dapat menampilkan kartu menuju 

sehat (KMS) melalui Web mobile dan dapat melakukan maintenance data 

pertumbuhan gizi melalui website menggunakan web browser. Pembuatan aplikasi 
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dengan basis web mobile dapat diakses hampir semua perangkat, karena bersifat 

fleksibel atau dapat menyesuaikan layar perangkat keras (hardware). Pembuatan 

aplikasi KMS didukung dengan kualitas infrastruktur yang ada pada desa 

Karangduren yang sudah memadai. Dalam segi koneksi internet dan pengetahuan 

orang tua dalam penggunaan internet sudah memadai. Kelebihan aplikasi kartu 

menuju sehat adalah pada saat memasukkan data timbang anak, maka secara 

otomatis sistem dapat melakukan perhitungan dan menghasilkan status gizi. 

Aplikasi dapat memberikan peringatan (warning system) kepada orang tua tentang 

jadwal kegiatan posyandu dan status gizi anak yang terbaru. Aplikasi secara 

otomatis akan menyimpan data petugas yang melakukan penimbangan, apabila 

terjadi kesalahan dalam penulisan data timbang anak dapat dilacak oleh pihak 

bagian gizi di puskesmas Karangduren. Dengan menggunakan aplikasi Kartu 

Menuju Sehat dapat mempermudah petugas untuk mencari dan memantau data 

timbang anak. Aplikasi kartu menuju sehat memberikan informasi tentang cara 

menjaga kesehatan ibu hamil dan anak. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi Kartu Menuju Sehat 

(KMS) yang dapat diakses melalui Web mobile? 

2. Bagaimana cara mempermudah pencatatan data balita yang dilakukan oleh 

petugas posyandu ? 
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3. Bagaimana cara membuat rekap laporan untuk petugas Posyandu dan pihak 

Puskesmas ? 

4. Bagaimana cara mengatasi keterlambatan pengumpulan rekap laporan kepada 

dinas kesehatan ?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dapat diambil berdasarkan rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Mencakup permasalahan tentang Kartu Menuju Sehat, pemberian status gizi 

dan pemberian penanggung jawab kesehatan (kader) pada setiap proses 

pencatatan. 

2. Tidak membahas tentang kesehatan ibu hamil. 

3. Data yang digunakan adalah data anak (batita dan balita) dan orang tua, pada 

periode tahun 2014-2016. 

4. Pengambilan data dilakukan di Kecamatan Balung pada desa Karangduren. 

5. Aplikasi backend website digunakan untuk proses maintenance dan view data 

timbang (laporan). 

6. Aplikasi web mobile pada bagian front-end website digunakan untuk 

menampilkan laporan data timbang  anak kepada orang tua. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi kartu 

menuju sehat berbasis web mobile untuk puskesmas Karangduren yang dapat 

mempermudah pencatatan data timbang anak, melakukan pencarian data timbang 
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anak, dapat melakukan perhitungan Z Score, memantau status gizi anak dan dapat 

membuat rekap laporan penimbangan tiap posyandu, tiap bulan hingga tiap tahun. 

 

1.5. Manfaat 

Dengan pembuatan aplikasi kartu menuju sehat pada puskesmas 

karangduren ini, pihak puskesmas mendapatkan beberapa manfaat dari pembuatan 

aplikasi tersebut, sebagai berikut : 

1. Petugas posyandu dapat memantau kesehatan gizi balita secara berkala. 

2. Para orang tua dapat melihat perkembangan gizi anak (batita dan balita). 

3. Mempermudah petugas posyandu untuk memberikan status gizi pada anak 

(batita dan balita). 

4. Mempermudah petugas untuk membuat rekap laporan statsus gizi, tiap bulan, 

tiap tahun, dan tiap posyandu. 

5. Mempermudah pihak puskesmas dalam pengumpulan data laporan dan 

merekap laporan. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

1.1. Penelitian Terdahulu 

Dalam membuat aplikasi KMS, membutuhkan beberapa bahan referensi 

yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan pengguna, berikut ini adalah 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan KMS (Kartu Menuju Sehat) : 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Tahun Nama Peneliti Judul Penelitian Fitur Aplikasi 
2014 Kusumaningati 

Sulistya 

Wardhani 

Pengembangan Sistem 

Informasi Kartu Menuju 

Sehat Sebagai Alternatif 

Pengelolaan Posyandu 

Secara Digital 

- Mengelola data 

anak. 

- Mengelola data 

petugas. 

- Cek data imunisasi. 

- Grafik Kartu 

Menuju Sehat. 

2016 - Ike Pertiwi W. 

- Rika Rizki 

Yana 

Aplikasi Mobile Kartu 

Menuju Sehat (M-KMS) 

- Pendaftaran balita 

dan orang tua. 

- Menu penimbangan 

balita. 

- Menu grafik 

pertumbuhan anak. 

- Menu pemberian 

imunisasi dan 

vitamin A. 
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Tahun Nama Peneliti Judul Penelitian Fitur Aplikasi 
2013 Onny Priskila Efektivitas Penggunaan 

Kartu Menuju Sehat 

(KMS) Elektronik untuk 

Meningkatkan Kecepatan 

Pelayanan, Mempermudah 

Pendataan dan 

Pengambilan Keputusan 

Status Gizi Kesehatan di 

Posyandu  

- Pilih jenis kelamin 

anak. 

- Form pendaftaran 

data anak. 

- Laporan E-KMS. 

Berdasarkan data di atas, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu: 

a) Aplikasi sangat fleksibel menyesuaikan tampilan sesuai dengan layar 

perangkat keras (Hardware). 

b) Aplikasi dapat melakukan pencarian cepat berdasarkan nomor induk anak. 

c) Aplikasi secara otomatis akan melakukan perhitungan dan memberikan status 

gizi. 

Aplikasi menampilkan diagram kartu menuju sehat serta memberikan 

peringatan jika terjadi perubahan status gizi dan memberikan peringatan tentang 

jadwal untuk datang melakukan pemeriksaan ke posyandu. 

1.2. Puskesmas 

Definisi Puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 75 tahun 2014, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 

preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 



9 
 

 
 

wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tanggung jawab dalam ruang lingkup 

daerah kecamatan. Pada setiap kecamatan harus memiliki minimal satu puskesmas. 

1.3. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) 

Pos pelayanan terpadu atau lebih dikenal dengan posyandu adalah salah satu 

upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat 

untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna 

memperoleh pelayanan kesehatan utama mencakup lima program prioritas yaitu : 

KB (Keluarga Berencana), Gizi, KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Imunisasi dan 

Penanggulangan diare. (Depkes, 2009) 

Kegiatan posyandu diadakan oleh puskesmas dengan tujuan untuk melayani 

dan memantau kesehatan masyarakat secara terpadu. Kegiatan posyandu 

melibatkan masyarakat sekitar untuk saling menjaga kesehatan. Kegiatan yang 

dilakukan antara lain pendidikan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan 

anak, dan penanggulangan penyakit diare. 

Pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, kegiatan meliputi penimbangan 

berat badan dan pengukuran tinggi balita, yang mempunyai tujuan untuk 

mengetahui status gizi balita. Perhitungan tersebut telah dirumuskan oleh WHO-

NHCS (National Center for Health Statistics) pada tahun 1963 sebagai standar 

perhitungan status gizi secara internasional.  

Dalam posyandu terdapat beberapa petugas yaitu petugas administrasi, 

bidan dan kader, berikut ini tugas dari masing-masing petugas: 

a. Petugas Administrasi 

Tugas seorang administrasi adalah mempersiapkan segala sarana dan prasarana 

untuk kegiatan posyandu seperti mempersiapkan alat yang dibutuhkan untuk 
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pelaksanaan posyandu, menyediakan buku imunisasi, buku kohort ibu dan 

bayi, batita dan balita. 

b. Bidan  

Tugas seorang bidan adalah untuk memeriksa keadaan ibu hamil, memberikan 

imunisasi pada balita, pemberian vitamin pada anak, penanganan balita yang 

mengalami gizi buruk, menangani penyakit yang diderita oleh balita. 

c. Kader  

Tugas seorang kader adalah melakukan kunjungan rumah ibu hamil, 

penyuluhan kepada balita yang mengalami sakit dan gizi buruk, dan 

melaksanakan pelayanan 5 meja. 

Menurut Ismawati (2010), dalam posyandu terdapat kegiatan yang disebut 

tugas pelayanan 5 meja, sebagai berikut: 

1. Meja ke 1 adalah tempat pendaftaran. Pada meja ini petugas mencatat nama 

balita pada KMS yang baru untuk bayi dan balita yang belum mempunyai 

KMS. 

2. Meja ke 2 adalah penimbangan, pada meja ini petugas melakukan 

penimbangan dan mencatat berat badan anak yang nantinya akan ditulis pada 

KMS. 

3. Meja ke 3 adalah pencatatan, pencatatan dilakukan cara memberi tanda titik 

pada diagram yang ada pada KMS, sesuai dengan berat badan anak pada per 

bulan. 

4. Meja ke 4 adalah menjelaskan tentang keadaan anak berdasarkan kenaikan 

berat badan anak yang telah dicatat dalam KMS, serta memberikan penyuluhan 
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kepada setiap ibu tentang hasil pengamatan kesehatan anaknya yang telah 

diperiksa. 

5. Meja ke 5 adalah pelayanan penanganan masalah kesehatan yang dilakukan 

oleh petugas posyandu. Pelayanan yang diberikan antara lain: KB (Keluarga 

Berencana), pemberian vitamin, pemberian obat, imunisasi dan lain 

sebagainya. 

Dalam menentukan status gizi anak, terdapat alur mekanisme atau proses 

perhitungan yang hasilnya digunakan untuk mengetahui penyimpangan dini pada 

tumbuh kembang anak serta sebagai penentu status gizi yang akan tercatat dalam 

kartu menuju sehat dan laporan petugas posyandu, berikut ini adalah gambar 

mekanisme pemantauan status gizi anak, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

   (Sumber : Buku Tatalaksana Anak Gizi Buruk) 

(BB: Berat Badan, U: Umur, SD: Standar Deviasi, NCHS: National Center for Health Statistics) 

Gambar 2.1. Mekanisme pemantauan status gizi anak 

Dari gambar di atas menjelaskan pengelompokan status gizi sesuai dengan 

perhitungan yang telah dirumuskan oleh pihak WHO berdasarkan berat badan (BB) 

dan tinggi badan (TB/PB).  

TIMBANG ANAK 

ISI KMS 

Bila BB/U > 60% atau > -3 SD < -2 SD Bila BB/U < 60% atau < -3 SD  

Tentukan status gizi dengan BB/TB-PB 
Anak: BB Kurang (kecuali ada edema Gizi Buruk) 

Bila BB/TB < 70% median NCHS atau < -3 SD Z 
Score 

Bila BB/TB >=70% median NCHS atau >= -3 SD ZScore 

Gizi buruk (sangat kurus) Anak kurus atau gizi kurang 
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1.4. KMS (Kartu Menuju Sehat) 

KMS (Kartu Menuju Sehat) adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan 

normal anak berdasarkan indeks antropometrik berat badan menurut umur. Dengan 

KMS gangguan pertumbuhan atau resiko kelebihan gizi dapat diketahui lebih dini, 

sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat sebelum 

masalahnya lebih berat. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010) 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (2010), kartu menuju sehat memiliki 

3 fungsi utama, yaitu sebagai berikut : 

 
a. Sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak. 

b. Sebagai catatan riwayat pelayanan kesehatan anak. 

c. Sebagai alat edukasi tentang perawatan anak seperti perawatan balita jika 

mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit diare dan pemberian pola 

makan pada anak. 

Perhitungan status gizi dapat dihitung melalui rumus yang di keluarkan oleh 

pihak WHO yaitu rumus Z score, berikut ini rumus Z Score yang digunakan untuk 

menentukan status gizi balita : 

Z Score = (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝑁𝑁𝐵𝐵 𝐵𝐵𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼)−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑀𝑀𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁𝐼𝐼 𝐵𝐵𝑁𝑁𝑆𝑆𝐼𝐼 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼)
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼𝑎𝑎 𝐵𝐵𝑁𝑁𝑆𝑆𝐼𝐼 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼

 

Beberapa istilah atau singkatan yang sering digunakan untuk melakukan 

pencatatan data dalam KMS antara lain : 
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Tabel 2.2. Daftar Singkatan 

Singkatan Kepanjangan Kegunaan / Fungsi 

KMS Kartu Menuju 

Sehat 

Digunakan untuk mencatat perkembangan 

gizi anak setiap pemeriksaan pada posyandu. 

BB Berat Badan Merupakan data yang dihasilkan berdasarkan 

penimbangan anak. 

TB/PB Tinggi Badan atau 

Panjang Badan  

Merupakan data yang dihasilkan berdasarkan 

pengukuran tinggi badan anak. 

SD Standart Deviasi Merupakan data yang digunakan untuk 

mengukur penyimpangan data timbang anak. 

N1 Tumbuh kejar Kondisi berat badan anak naik lebih cepat 

daripada garis baku. 

N2 Tumbuh normal Kondisi berat badan naik sesuai dengan garis 

baku. 

T1 Tumbuh tidak 

memadai 

Kondisi pertumbuhan berat badan lebih 

lambat dari bulan sebelumnya. 

T2 Tidak tumbuh Kondisi berat badan tetap dengan bulan lalu. 

T3 Tumbuh negatif Kondisi berat badan pada bulan lalu 

menurun. 

 Dalam perhitungan penentuan status gizi, terbagi menjadi 3 aspek 

perhitungan yaitu : 

a. Berat Badan (Kg) / Usia Balita (Bulan) 

b. Tinggi Badan (Cm) / Usia Balita (Bulan) 

c. Berat Badan (Kg) / Tinggi Badan (Cm) 
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Dalam pengelompokan status gizi terdapat beberapa ketentuan yang harus 

sesuai dengan kondisi klinis anak dan perhitungan antropomerti. Berikut ini adalah 

tabel yang menjelaskan tentang cara penentuan status gizi pada anak: 

Tabel 2.3. Penentuan Status Gizi Anak 

STATUS GIZI KLINIS ANTROPOMETRI (BB/TB) 

Gizi Buruk 

Tampak sangat kurus 

atau terjadi 

pembengkakan pada 

kedua punggung kaki 

hingga seluruh tubuh. 

< - 3 SD 

Gizi Kurang Tampak kurus >= -3 - < -2 SD 

Gizi Baik Tampak sehat -2 SD - +2 SD 

Gizi Lebih Tampak gemuk Lebih + 2 SD 

(Sumber : Buku Bagan Tatalaksana Anak Gizi Buruk) 
Berikut ini adalah contoh penentuan gizi anak berdasarkan rumus BB / TB, 

sebagai berikut : 

Tabel 2.4. Contoh Penentuan Gizi pada Anak 

TB 

(Tinggi 

Badan) 

Cm 

BB (Berat Badan) Kg 

-3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD 

65 5.0 5.7 6.4 7.1 7.8 8.5 9.2 

66 5.3 6.0 6.7 7.4 8.2 8.9 9.6 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 



15 
 

 
 

. . . . . . . . 

130 20.1 22.3 24.5 26.8 29.0 31.2 32.4 

 

Pada bayi perempuan A yang memiliki tinggi badan 65 cm, dengan berat 

badan 6 kg. Nilai Zscore dan status gizi anak tersebut adalah ? 

𝑍𝑍 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
6Kg − 7.1Kg(Median)

7.1 Kg(Median) − 6.4 Kg(−1 SD) =
−1.1𝐾𝐾𝐾𝐾
0.7𝐾𝐾𝐾𝐾

= −1,57 

Jadi dengan hasil perhitungan di atas, disesuaikan dengan tabel antropometri, maka 

bayi tersebut dinyatakan Gizi Baik karena memiliki nilai Z score = -1,57. 

1.5. Website 

Website adalah salah satu aplikasi yang berupa beberapa kumpulan dari file 

Multimedia seperti gambar, animasi, video dan teks. File Multimedia tersebut 

diubah menjadi sekumpulan halaman protokol HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) sehingga dapat di akses melalui software browser. (Arief, M. Rudyanto., 

2011) 

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa website merupakan perpaduan 

berbagai macam tipe file multimedia, mulai dari animasi, gambar, video dan teks. 

Dari perpaduan tersebut menghasilkan tampilan halaman web sesuai dengan 

keinginan. Website mempunyai dua sifat yaitu dinamis dan statis. Website yang 

bersifat dinamis, memiliki tampilan web yang selalu berubah dengan seiringnya 

waktu, website dinamis sering digunakan untuk layanan seperti toko online dan 

media sosial, sedangkan website statis sering digunakan untuk profil perusahaan, 

karena memiliki perubahan yang jarang. 
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1.6. SDLC (System Development Life Cycle) 

System Development Life Cycle atau Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

adalah proses pemahaman yang mempunyai tujuan untuk mengetahui bahwa sistem 

informasi dapat mendukung proses bisnis dengan membuatkan sebuah design 

sistem, membuat dan menyampaikan sistem tersebut kepada para pengguna 

(Tegarden, 2013). SDLC (System Development Life Cycle) mempunyai 4 fase dasar 

untuk merancang sebuah sistem. Berikut ini penjelasan dari 4 fase dasar SDLC : 

 

 

 

Gambar 2.2. Fase SDLC Waterfall 

a. Planning (Perencanaan) 

Fase perencanaan adalah sebuah fase dasar yang digunakan untuk mengetahui 

berbagai kebutuhan yang di butuhkan dalam pembuatan aplikasi.  

b. Analysis (Analisis) 

Fase analisis adalah sebuah fase yang digunakan untuk menganalisa semua 

kebutuhan yang berkatian dengan sistem. Mulai dari kebutuhan pengguna, 

kebutuhan bisnis, kebutuhan sistem hingga sistem dapat berjalan. 

c. Design (Desain) 

Fase desain adalah sebuah fase yang digunakan untuk menunjukkan proses 

merangcang berjalannya sistem yang akan dibuat sesuai dengan perencanaan 

dan kebutuhan yang sudah di tentukan.  

d. Implementation (Implementasi) 

Planning 
Analysis 

Design Implemention 
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Fase implementasi adalah fase yang digunakan untuk menunjukkan proses 

berjalannya sistem secara keseluruhan kepada perusahaan. 

 
Dalam melakukan SDLC  terdapat sebuah metode yang dikenal sebagai 

Waterfall Model sebagai pengembangan sistem. Waterfall Model adalah sebuah 

proses perancangan yang secara berurutan dari fase ke fase dengan model yang 

sama. 

1.7. PHP Hypertext Prepocessor 

Menurut Kustiyahningsih (2011), PHP (atau resminya PHP: Hypertext 

Preprosesor) merupakan kode skrip yang bersifat server-side yang ditambahkan ke 

dalam HTML. PHP sendiri merupakan singkatan dari Personal Home Page Tools. 

Skrip ini akan membuat suatu aplikasi dapat diintregasikan ke dalam HTML 

sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat 

dinamis. Sifat server side berarti pengerjaan kode program dilakukan di server, baru 

kemudian hasilnya dikirimkan ke browser. 

Pendapat lain menyebutkan PHP merupakan suatu bahasa pemograman 

yang difungsikan untuk membangun website yang bersifat dinamis atau dapat 

diubah-ubah (Saputra, 2012). 

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PHP Hypertext 

Prepocessor adalah sebuah bahasa pemograman yang memiliki sifat server-side 

yang berarti dapat gabungkan dengan beberapa bahasa pemograman lain dan 

pengerjaan code di server. Sebagian besar dari kode PHP dapat di gunakan pada 

beberapa sistem operasi dan web server dan beberapa fungsi dalam PHP, secara 

khusus berelasi dengan kebutuhan sistem operasi. Sehingga website tidak bersifat 

statis namun dinamis sesuai dengan device atau perangkat. 
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1.8. MySQL 

Menurut Kusuma, A. L. (2014), MySQL merupakan sebuah perangkat 

lunak sistem manajemen basis data SQL atau disebut DBMS (Database 

Management System) yang multithread (dapat melakukan beberapa proses dalam 

waktu yang sama), multi-user (pengguna lebih dari satu orang), dengan sekitar 

enam juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai 

perangkat lunak gratis dibawah lesensi GNU General Public License (GPL). 

1.9. Internet 

Menurut Laudon (2010), internet adalah kumpulan jaringan yang saling 

berhubungan, menggunakan media komputer untuk menghubungkan pada jaringan 

yang berbeda. 

Menurut TechTerm.com (2015), internet adalah sebuah jaringan dengan 

cakupan area yang luas hingga antar benua yang mengelilingi dunia. Internet 

mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Kecepatan berjalannya internet disebut 

dengan bandwidth. Untuk dapat mengakses internet dibutuhkan sebuah akses yaitu 

internet service provider (ISP) yang berperan sebagai penengah sebagai perantara 

pengguna dengan internet. 

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan, bahwa internet adalah sebuah 

kumpulan jaringan intranet yang memiliki skala global yang saling berhubungan 

dengan jaringan berbeda melalui media komputer untuk mendapatkan informasi 

dari seluruh dunia. 
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1.10. Bootstrap 

Pada awal pembuatan bootstrap merupakan sekumpulan CSS (Cascading 

Style Sheets) yang mendukung pembuatan sebuah proyek website, kemudian 

dikembangkan menjadi sebuah framework yang terdiri dari HTML (Hypertext 

Markup Language), CSS dan javascript dan disebut juga dengan library framework 

CSS. Bootstrap mempunyai nama lain yaitu twitter bootstrap, karena bootstrap 

dibuat dan dikembang oleh perusahaan sosial media Twitter (Spurlock, 2013). 

Framework bootstrap lebih banyak digunakan dalam pembuatan front-end sebuah 

website, karena bootstrap mempunyai tingkat fleksibel yang tinggi. Framework 

bootstrap dapat menyesuaikan dengan resolusi perangkat keras yang digunakan. 

 

Gambar 2.3. Struktur file Bootstrap 

Gambar di atas merupakan struktur file bootstrap yang terbagi menjadi tiga 

folder yaitu folder CSS, Javascript, Image. Dalam folder tersebut tersedia file yang 

mendukung framework bootstrap. Berikut adalah contoh umum dari framework 

bootstrap: 

 

Gambar 2.4. Framework Boostrap 

CSS 

bootstrap.css 
bootstrap.min.css 

Javascript 

bootstrap.js 
bootstrap.min.js 
 

Image 

Glyphicons-halfings.png 

Glyphicons-halfings-white.png 
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1.11. Sistem Basis Data 

Menurut Connolly & Begg (2010), sistem basis data adalah kumpulan data 

yang saling berhubungan serta menampilkan deskripsi dari data tersebut, yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Basis Data 

adalah sebuah penyimpanan data yang besar yang bisa digunakan oleh banyak 

pengguna dan departemen. Semua data terintegrasi dengan jumlah duplikasi yang 

minimum. Basis Data tidak lagi dipegang oleh satu departemen, tetapi dibagikan ke 

seluruh departemen pada perusahaan. 

Dapat diartikan bahwa sistem basis data merupakan sebuah sistem yang 

mengatur proses pengolahan data menjadi sebuah informasi yang di butuhkan oleh  

perusahaan. 

1.12. CDM (Conceptual Data Model) 

Menurut buku Sparxs Systems (2011), CDM (Conceptual Data Model) 

adalah  model  data yang  dibuat  untuk memudahkan dalam pembuatan atribut, 

entitas dan relasi pada tingkat yang lebih tinggi untuk membuat sebuah model. 

Dalam tingkatan konseptual, model data akan sedikit lebih mendetail, yang 

digunakan untuk membuat sebuah gambaran layout pembuatan class pada model 

data. 

CDM direpresentasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram. 

Adapun manfaat penggunaan CDM dalam perancangan database:  

1. Memberikan   gambaran   yang   lengkap   dari   struktur   basis   data yaitu arti, 

hubungan, dan batasan-batasan. 

2. Alat komunikasi antar pemakai basis data, designer, dan analis. 
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1.13. PDM (Physical Data Model) 

Menurut buku Sparxs Systems (2011), PDM merupakan model yang 

menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara 

data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, pada setiap kolom 

memiliki nama yang unik. Pemodelan pada tingkat physical membutuhkan platform 

yang lebih detail daripada tingkatan model yang sebelumnya. Dalam tabel physical 

model digunakan untuk menentukan primary key dan foreign key. 

1.14. System Flow Diagram/Flowchart 

Menurut Pahlevy (2010), System Flowchart adalah gambaran dalam bentuk 

diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program, yang menyatakan arah 

alur program tersebut. System Flowchart merupakan suatu bagan yang 

menggambarkan arus dari data yang akan diproses dalam sebuah sistem program 

dari awal sampai akhir. System flowchart, terdapat simbol-simbol untuk pembuatan 

aliran data yaitu sebagai berikut:  

 

Tabel 2.5. Simbol System Flowchart 

Simbol Fungsi 

 
Operasi secara manual 

 
Input output 

 
Proses 
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Simbol Fungsi 

 

Arus informasi 

 
Keputusan 

 
Dokumen atau laporan 

 Terminal 

 
Penyimpanan file secara sementara 

 
Input manual 

 
Menampilkan di monitor 

 
Penghubung ke halaman berikutnya 

 

1.15. Data Flow Diagram 

Menurut Shelly & Rosenblatt (2011) menyatakan bahwa, Data Flow 

Diagram (DFD) merupakan model visual menggunakan berbagai bentuk simbol 

untuk menampilkan berjalannya proses perubahan dalam sebuah sistem 

komputerisasi, mulai dari proses input data hingga menjadi sebuah informasi yang 

dapat dipahami. Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan semua komponen 

yang ada dalam sebuah sistem, serta menghubungkan semua aliran sistem. Selain 
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digunakan untuk membuat desain sistem, Data Flow Diagram (DFD) digunakan 

sebagai alat dokumentasi dan alat komunikasi dengan pihak lain. Dalam 

menggambarkan sebuah sistem pada data flow diagram diperlukan pembentukan 

simbol, terdapat beberapa simbol pada data flow diagram yaitu simbol proses 

(process), simpan data (data store), dan entitas luar (External entity). Berikut ini 

adalah penjelasan simbol-simbol yang digunakan dalam DFD (Data Flow 

Diagram). 

Tabel 2.6. Simbol DFD 

Nama Simbol   Fungsi 

Process 
 

Menunjukan entitas yang berhubungan 

dengan sistem yang sedang 

dikembangkan, dimana kesatuan luar 

berada diluar lingkungan sistem yang akan 

memeberikan input atau menerima input. 

Flow  

Menunjukan arus data atau aliran data 

yang berupa masukan untuk sistem atau 

hasil dari sistem tersebut. Data flow juga 

dapat mempresentasikan data atau 

informasi yang tidak berkaitan dengan 

komputer. 

External Entity 
 

Menunjukan proses kegiatan atau kerja 

dari fungsi transformasi komponen, dan 

menggambarkan bagian dari sistem 

mentransformasikan input ke ouput. 

Data Store 
 

 
Menunjukkan media penyimpanan. 

 

Dalam proses pembuatan DFD terdapat 3 level / tingkat tahapan untuk 

menggambarkan proses sistem yang kompleks, yaitu sebagai berikut : 
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1) Context Diagram : Diagram Konteks merupakan level tertinggi dari DFD, yang 

memperlihatkan sistem sebagai sebuah proses. Tujuan dari pembuatan context 

diagram atau diagram konteks adalah memberikan pandangan umum dari 

keseluruhan sistem. Diagram Konteks memperlihatkan sebuah proses yang 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam diagram konteks terdapat dua 

proses yaitu proses input dan output. Ada External Entity yang memberikan 

masukan (input) dan ada pihak yang menerima keluaran (output) dari sistem. 

Dalam diagram konteks tidak diperbolehkan adanya data sore dikarenakan 

hanya menampilkan proses secara umum. 

2) Diagram Nol (diagram level-1) : Diagram yang berada satu level dibawah 

Diagram Konteks yang menggambarkan proses-proses utama dari sebuah 

sistem. Dalam diagram level 0 (nol) menggambarkan proses utama dari sistem 

serta menghubungkan antara entitas proses, data flow dan data store. Pada 

diagram level 0 (nol) menjelaskan sistem lebih rinci daripada diagram konteks. 

3) Diagram Rinci: Diagram level n merupakan hasil dekomposisi dari Diagram 

zero, yang menjelaskan proses secara lebih terperinci. Turunan langsung dari 

Diagram Zero dinamakan Diagram Level 1. Dan apabila Diagram level 1 dapat 

diuraikan lagi maka akan terbentuk diagram level 2, dan seterusnya. 

1.16. Black Box Testing 

Black Box testing atau disebut fungsional testing, tester hanya melakukan 

tes pada kinerja sistem seperti input data yang diberikan kepada sistem dan sistem 

akan mengeluarkan informasi kepada tester (Agarwal, 2009). Black testing 

mempunyai nama lain yaitu spesifications testing, behavioral testing, data-driven 
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testing, fungsional testing, dan input/output driven testing. Black Box testing hanya 

mengidentifikasi beberapa error seperti: 

a) Kesalahan fungsi sistem. 

b) Kesalahan pada data model. 

c) Interface atau tampilan aplikasi yang tidak ada. 

d) Tidak dapat mengakses kebutuhan data eksternal. 

1.17. White Box Testing 

White-Box testing adalah metode yang digunakan untuk melakukan 

pengecekan terhadap struktur dan implementasi aplikasi (Agarwal, 2009). Dalam 

proses testing ini penguji harus melakukan pengetesan pada bagian dalam aplikasi 

atau bagian code. Penguji harus bisa menemukan solusi jika terjadi kesalahan 

sebelum error terjadi. 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini membahas tentang langkah-langkah dalam merancang dan 

membangun Aplikasi Pemantauan Gizi Anak Dengan Kartu Menuju Sehat Pada 

Puskesmas Desa Karangduren Jember. Langkah-langkah tersebut berdasarkan pada 

metode SDLC (System Development Life Cycle) dengan menggunakan Model 

Waterfall. 

Tabel 3.1. Mekanisme Penelitian 

 

Tahapan Aktivitas 
Planning (Perencanaan) 1. Studi Literatur 

2. Observasi 
3. Wawancara 
4. Jadwal Kerja 

Analysis (Analisis) 1. Analisis Kebutuhan Bisnis 
2. Analisis Kebutuhan Data 
3. Analisis Kebutuhan Pengguna 
4. Analisis Kebutuhan Fungsional 
5. Analisis Kebutuhan Perangkat 

Keras 
6. Analisis Kebutuhan Perangkat 

Lunak 

Design (Rancangan) 1. Input Process Output Diagram 
2. Block Diagram 
3. System Flow Diagram 
4. Context Diagram 
5. Data Flow Diagram 
6. Rancangan Basis Data 
7. Desain Interface 
8. Rencana Pengujian 

Implementation (Implementasi) 1. Pengujian Sistem 
2. Evaluasi 
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 Planning 

Pada tahap ini melakukan perencanaan untuk mengetahui kebutuhan dalam 

melakukan survey tempat penelitian dan permasalahan yang ada di dalam 

perusahaan. Untuk itu dibutuhkan studi literatur dan identifikasi masalah pada 

instansi terkait. 

3.1.1. Studi Literatur 

Dalam tahap awal yang dilakukan adalah peneliti melakukan studi literatur 

tentang permasalahan pada puskesmas Karangduren, khususnya pada permasalahan 

seputar KMS (Kartu Menuju Sehat) dan beberapa hal yang dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut terdapat 

teori-teori yang dibutuhkan sebagai landasan penyelesaian masalah. Teori tersebut 

dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa teori yang didapatkan berdasarkan buku 

yang di keluarkan oleh dinas pemerintahan sehingga mempermudah untuk 

memahami kebutuhan pengguna dan instansi. 

3.1.2. Observasi 

Pada tahapan ini adalah langkah untuk mengumpulkan data dengan 

mengamati ruang lingkup di Puskesmas Desa Karangduren. Melakukan pencatatan 

dengan sistematis untuk mengetahui potensi terjadinya permasalahan yang dialami 

oleh Puskesmas Desa Karangduren, sehingga informasi yang didapat mempunyai 

nilai validitas.  

Tabel 3.2. Hasil Observasi 

Data Hasil 
Informasi Instansi 
Nama Instansi Puskesmas Desa Karangduren 
Jenis Bisnis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah 
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Data Hasil 
Alamat Jl. Raya Gambirono, Krajan II, Karangduren, Balung, Kab. 

Jember, Jawa Timur 68161 
Data Penimbangan  
Nama Data Data Timbang Anak Tahun 2014-2016 
Sumber Data Petugas Kegiatan Posyandu dan Petugas Gizi 
Rumus Penentu Status Gizi 
Nama Rumus Rumus Z Score 
Sumber Rumus Buku Bagan Tatalaksana Anak Gizi Buruk 
Rumus Z Score Dapat dilihat pada subbab 2.3. tentang KMS 

 

3.1.3. Wawancara 

Dalam tahapan ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi di puskesmas 

Karangduren dengan menggunakan metode wawancara untuk merumuskan 

permasalahan yang ada. Metode wawancara adalah sebuah proses pengambilan 

data dan informasi yang berhubungan dengan sistem dalam instansi yang akan 

dibuatkan sebuah aplikasi. Dalam pembuatan aplikasi Pemantauan Gizi Anak pada 

Desa Karangduren, wawancara dilakukan dengan petugas bagian gizi, kader 

posyandu dan admin. Berikut ini adalah poin pertanyaan yang digunakan dalam 

wawancara : 

a. Informasi tentang Instansi. 

b. Data penimbangan anak. 

c. Permasalahan yang terkait dengan penimbangan dan pemantauan gizi anak. 

d. Rumus perhitungan dalam menentukan status gizi. 

3.1.4. Jadwal Kerja 

Tahapan ini menjelaskan jadwal kerja yang dilakukan setelah observasi dan 

wawancara pada Puskesmas Desa Karangduren. Dalam melakukan proses analisis 
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kebutuhan membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. Proses pembuatan design system 

membutuhkan sekitar 10 minggu, kemudian untuk pengujian, implementasi dan 

laporan akhir dilakukan bulan februari hingga bulan juni 2018. 

Tabel 3.3. Jadwal Kerja 

N
O Kegiatan 

Januari Februari Maret  April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Studi Leteratur                         
2 Observasi                         
3 Wawancara                         
4 Analisis                         
5 Design System                         
6 Testing                         
7 Implementasi                         
8 Laporan Akhir                         
 

 

 Analysis 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisa untuk mendapatkan permasalahan 

dan kebutuhan yang ada di puskesmas Karangduren. Untuk itu peneliti melakukan 

analisa permasalahan dan kebutuhan dalam membuat aplikasi KMS (Kartu Menuju 

Sehat). 

3.2.1. Analisis Kebutuhan Bisnis 

Pada tahap ini merupakan proses analisa pada sebuah kebutuhan yang ada 

dalam proses penentuan gizi anak pada Puskesmas Desa Karanguren. Untuk 

mendapatkan data diperlukan sebuah wawancara dan study literatur. Pada tahapan 

ini menghasilkan sebuah dokumen User Requirement atau data yang berhubungan 

dengan keinginan dari User dalam proses pembuatan sistem aplikasi kartu menuju 

sehat (KMS). Berikut ini adalah proses pemeriksaan gizi anak di Puskesmas Desa 

Karangduren : 
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Gambar 3.1. Proses Bisnis Pemeriksaan Gizi 

Hasil wawancara yang telah dilakukan pada pihak puskesmas Karangduren 

yaitu terdapat permasalahan dalam proses pemeriksaan dan pencatatan pada 

kegiatan posyandu. Terutama pada pencatatan data dan pemeriksaan anak. Berikut 

masalah yang terjadi : 

Tabel 3.4. Masalah, Dampak, Solusi 

Permasalahan Dampak Solusi 

Hilangnya Kartu 
Menuju Sehat yang 
berisi riwayat 
penimbangan anak. 

Petugas membutuhkan 

waktu yang lama untuk 

melakukan pencarian data 

timbang anak yang hilang. 
Merancang dan 

membangun sebuah 

aplikasi pemantauan gizi 

menggunakan kartu 

menuju sehat yang dapat 

melakukan pencarian 

data, perhitungan Zscore 

dan perekapan laporan 

timbang. 

Proses pencarian 
data membutuhkan 
waktu yang lama 
karena sumber data 
menggunakan buku 
besar. 

Petugas kesusahan untuk 

mencari riwayat kesehatan 

anak yang pernah 

mengalami gizi buruk atau 

obesitas. 

Tidak ada riwayat 

kesehatan anak 

sebagai alat untuk 

memantau histori 

kesehatan anak.  

Proses pemantauan gizi juga 

mengalami kesulitan dan 

dampak terburuk dapat 

menyebabkan kematian. 
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3.2.2. Analisis Kebutuhan Pengguna  

Dalam pembuatan program aplikasi kartu menuju sehat (KMS), terdapat 

pengguna yang dapat mengakses aplikasi tersebut. Berikut ini kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh pengguna (user) pada aplikasi kartu menuju sehat (KMS) : 

Tabel 3.5. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Pengguna Kebutuhan Pengguna 
Orang Tua 1. Melihat jadwal kegiatan posyandu. 

2. Melihat data perkembangan gizi anak tiap bulan. 

3. Melihat informasi berita kesehatan anak. 

Bidan 1. Melakukan pengolahan data info kesehatan anak. 

2. Melakukan penjadwalan posyandu. 

Kader 1. Melakukan pengolahan data orang tua  

2. Melakukan pengolahan data anak. 

3. Melakukan pengolahan data penimbangan. 

4. Melakukan perhitungan penentuan status gizi. 

Petugas 

Gizi 

1. Membuat rekap laporan timbang tiap posyandu. 

2. Membuat rekap laporan timbang tiap bulan. 

3. Membuat rekap laporan timbang tiap tahun. 

4. Membuat rekap laporan status gizi.  

Admin 

Puskemas 

1. Melakukan pengolahan data bidan. 

2. Melakukan pengolahan data kader. 

3. Melakukan pengolahan data petugas gizi. 

4. Melakukan pengolahan data posyandu. 

 

3.2.3. Analisis Kebutuhan Data 

Kebutuhan data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak posyandu 

dan puskesmas untuk mendukung pembuatan aplikasi KMS, dapat dilihat pada 

tabel 3.6 : 
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Tabel 3.6. Analisis Kebutuhan Data 

Pengguna Data 

Admin 1. Data bidan 
2. Data kader 
3. Data petugas gizi 
4. Data posyandu 

Bidan  1. Data timbang 
2. Data status gizi 
3. Data berita kesehatan 

Kader  1. Data timbang 
2. Data anak 
3. Data orangtua 

Orangtua  1. Data jadwal posyandu 
2. Data timbang 
3. Data berita kesehatan 

 

3.2.4. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Pada tahapan ini merupakan tahap untuk menganalisis berdasarkan dengan 

kebutuhan fungsional aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Berikut ini adalah 

analisis kebutuhan sesuai dengan fungsional aplikasi : 

1) Fungsi pengolahan data master 

Fungsi pengolahan data master merupakan fungsi yang digunakan untuk 

mengolah data master yang dapat melakukan entri, mengubah  dan menghapus data 

master : 

Tabel 3.7. Kebutuhan fungsional data master 

Nama Fungsi Pengolahan master data 

Aktor Admin 

Deskripsi Fungsi yang digunakan untuk mengolah data master. 

  



33 
 

 
   

Alur Normal Aksi Pengguna Sistem Respon 

1. Pengguna login sebagai 

administrator. 

2. Membuka menu data 

master 

3. Pengguna dapat 

melakukan entri, merubah 

dan menghapus data 

master. 

1. Sistem menampilkan 

menu administrator. 

2. Sistem menampilkan 

menu data master yang 

dipilih oleh pengguna. 

3. Sistem dapat melakukan 

entri, mengubah dan 

menghapus data master 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Sistem Respon 

1. Pada saat pengguna 

melakukan login, salah 

memasukkan data user 

dan password. 

2. Pengguna melakukan entri 

data tidak sesuai dengan 

ketentuan. 

3. Tidak memasukkan data 

apapun atau salah satu 

field tidak di isi. 

1. Sistem tidak memberikan 

peringatan dan tidak 

memberi akses untuk 

masuk ke dalam aplikasi. 

2. Sistem memberikan 

peringatan bahwa data 

entri tidak sesuai dengan 

ketentuan. 

3. Sistem akan memberikan 

peringatan bahwa field 

tersebut harus di isi. 

Kondisi akhir Sistem dapat melakukan entri, mengubah dan menghapus 

data pada menu master data. 

 

2) Fungsi perhitungan data timbang 

Fungsi perhitungan data timbang merupakan fungsi yang digunakan untuk 

melakukan perhitungan data timbang yang dimasukkan oleh kader : 
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Tabel 3.8. Perhitungan data timbang 

Nama Fungsi Perhitungan data timbang 

Aktor Kader 

Deskripsi Fungsi yang digunakan untuk menghitung data timbang anak. 

Alur Normal Aksi Pengguna Sistem Respon 

1. Pengguna login sebagai 

kader. 

2. Membuka menu 

perhitungan timbang anak. 

3. Pengguna melakukan entri 

data timbang untuk 

melakukan perhitungan 

data timbang. 

1. Sistem menampilkan 

menu kader. 

2. Sistem menampilkan 

menu data  perhitungan 

data timbang anak. 

3. Sistem dapat menyimpan 

data timbang dan dapat 

melakukan proses 

perhitungan hingga 

mengeluarkan status gizi. 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Sistem Respon 

1. Pada saat pengguna 

melakukan login, salah 

memasukkan data user 

dan password. 

2. Pengguna melakukan entri 

data pada bulan yang 

sama. 

3. Tidak memasukkan data 

apapun atau salah satu 

field tidak di isi. 

1. Sistem tidak memberikan 

peringatan dan tidak 

memberi akses untuk 

masuk ke dalam aplikasi. 

2. Sistem memberikan 

peringatan bahwa data 

entri sudah ada. 

3. Sistem akan memberikan 

peringatan bahwa field 

tersebut harus di isi. 

Kondisi Akhir Sistem dapat melakukan entri data timbang dan perhitungan 

data timbang pada menu perhitungan data timbang. 
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3) Fungsi pengolahan jadwal posyandu 

Fungsi pengolahan data jadwal posyandu merupakan fungsi yang digunakan 

untuk mengolah data jadwal posyandu yang dapat dilakukan oleh bidan : 

Tabel 3.9. Fungsi jadwal posyandu 

Nama Fungsi Perhitungan data timbang 

Aktor Bidan  

Deskripsi Fungsi yang digunakan untuk memasukkan data jadwal 

posyandu. 

Alur Normal Aksi Pengguna Sistem Respon 

1. Pengguna login sebagai 

bidan. 

2. Membuka menu jadwal 

posyandu. 

3. Pengguna melakukan 

entri data jadwal 

posyandu. 

1. Sistem menampilkan 

menu bidan. 

2. Sistem menampilkan 

menu jadwal posyandu. 

3. Sistem dapat menyimpan 

data jadwal posyandu. 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Sistem Respon 

1. Pada saat pengguna 

melakukan login, salah 

memasukkan data user 

dan password. 

2. Pengguna melakukan 

entri data tidak 

menggunakan format 

tanggal. 

1. Sistem tidak memberikan 

peringatan dan tidak 

memberi akses untuk 

masuk ke dalam aplikasi. 

2. Sistem memberikan 

peringatan bahwa tidak 

dapat melakukan entri 

data. 

Kondisi Akhir Sistem dapat melakukan entri data jadwal posyandu. 
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4) Fungsi pengolahan rekap laporan 

Fungsi pengolahan data rekap laporan merupakan fungsi yang digunakan untuk 

mengolah data rekap laporan yang dapat melakukan mencetak rekap laporan yang 

dilakukan oleh petugas gizi : 

Tabel 3.10. Fungsi pengolahan rekap laporan 

Nama Fungsi Pengolahan rekap laporan 

Aktor Petugas Gizi 

Deskripsi Fungsi yang digunakan untuk membuat rekap laporan 

timbang. 

Alur Normal Aksi Pengguna Sistem Respon 

1. Pengguna login sebagai 

petugas gizi. 

2. Membuka menu rekap 

laporan 

3. Pengguna memilih rekap 

laporan timbang yang 

diinginkan . 

1. Sistem menampilkan 

menu petugas gizi. 

2. Sistem menampilkan 

menu rekap laporan. 

3. Sistem menampilkan 

data  rekap laporan yang 

di pilih oleh pengguna. 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Sistem Respon 

1. Pada saat pengguna 

melakukan login, salah 

memasukkan data user 

dan password. 

 

1. Sistem tidak memberikan 

peringatan dan tidak 

memberi akses untuk 

masuk ke dalam aplikasi. 

 

Kondisi Akhir Sistem dapat melakukan melihat dan  mencetak rekap 

laporan data timbang pada menu rekap laporan data 

timbang. 
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3.2.5. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Analisis kebutuhan perangkat keras digunakan untuk mencari kebutuhan 

perangkat keras yang dapat mendukung kinerja aplikasi KMS. Berikut ini adalah 

kebutuhan perangkat keras untuk menjalankan aplikasi KMS : 

Tabel 3.11. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Spesifikasi Server Client 

Device Virtual Database Hostinger Personal Computer Smartphone 
Processor - Dual Core 1,5Ghz Dual Core 1Ghz 

RAM - Min. Memory 2 Ghz  Min. 2Ghz 

HDD Virtual database 10 Gb 500Gb Min. 8Gb 

VGA  - Min. 2Gb Min. 2Gb 

Monitor - 16 inch 4inch-10inch 

Accs - Keyboard, Mouse, 

printer 

- 

Internet Bandwidth 100 Gb Wifi Jaringan internet 

 

3.2.6. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Analisis kebutuhan perangkat lunak digunakan untuk mencari kebutuhan 

perangkat lunak yang dapat mendukung kinerja aplikasi KMS. Berikut ini adalah 

kebutuhan perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi KMS : 

Tabel 3.12. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Spesifikasi Server Client 

Device Virtual DB 
Hostnger Personal Komputer Smartphone 

Database MariaDB - - 
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Spesifikasi Server Client 
Operating 

System 

phpMyAdmin 

versi 4 atau lebih 

Window 7 Ultimate 

(32-bit, 64bit) atau 

lebih tinggi  

Android Min. Jelly 

Bean 

Atau IOS  

Bahasa 

pemograman 

PHP versi 5 atau 

lebih 

- - 

Browser - Google Chrome atau 

browser lain 

Google Chrome atau 

browser lain 

 

 Design System 

Pada tahap ini desain sistem membantu dalam menentukan kebutuhan 

Hardware dan membantu mendefinisikan arsitektur yang ada di dalam sistem 

secara keseluruhan untuk membuat aplikasi Kartu Menuju Sehat. Pembuatan desain 

sistem dilakukan beberapa proses pembuatan rancangan model data. Tahapan 

tersebut yaitu model data IPO (Input, Process, Output), Block Diagram, System 

Flow Diagram, HIPO (Hierarchy Input Process Output), DFD (Data Flow 

Diagram), CDM (Conceptual Data Model), PDM (Physical Data Model). Pada 

tahap IPO (Input, Process, Output) merupakan tahapan yang berfungsi untuk 

mengetahui semua data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut diproses sesuai 

dengan kebutuhan pengguna sehingga menjadi sebuah output berupa informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna.  

 

3.3.1. IPO (Input Process Output) 

Berikut adalah tabel IPO (Input Process Output) yang menampilkan 

keseluruhan proses pengolahan data dalam pembuatan aplikasi kartu menuju sehat: 
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Gambar 3.2. IPO (Input Process Output) Diagram 

Berdasarkan gambar diagram di atas terdapat kebutuhan data yang akan digunakan 

dalam pembuatan aplikasi. Berikut adalah penjelasan kebutuhan data berdasarkan 

tabel di atas: 

1) Input 

Input data membutuhkan data yang dapat mendukung dalam pembuatan 

aplikasi kartu menuju sehat. Berikut ini adalah kebutuhan input data berdasarkan 

tabel di atas: 
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a. Data admin 

Data admin meliputi nama, alamat, jenis kelamin, jabatan dan nomor telepon. 

b. Data orang tua 

Data orang tua meliputi nama orang tua, alamat rumah, pekerjaan, pendidikan, 

agama, golongan darah dan nomor telepon. 

c. Data anak 

Data anak meliputi nama anak, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, dan posisi 

anak. 

d. Data kader 

Data kader meliputi nama kader, alamat, tempat posyandu dan nomor telepon. 

e. Data bidan 

Data bidan meliputi nama bidan, alamat, tempat posyandu dan nomor telepon. 

f. Data posyandu 

Data posyandu meliputi id posyandu, nama posyandu, tempat posyandu. 

g. Data jadwal posyandu 

Data jadwal posyandu meliputi id jadwal posyandu, tanggal posyandu. 

h. Data timbang anak 

Data timbang anak meliputi umur, berat badan dan tinggi badan anak.  

i. Informasi kesehatan anak. 

Data masukkan hanya tentang informasi untuk menjaga kesehatan anak kepada 

orang tua. 

2) Process 

Berikut ini adalah penjelasan proses pengolahan data yang dilakukan sesuai 

dengan tabel di atas : 
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a. Proses data master 

Pengolahan data master terdiri dari proses  input data orang tua, input data 

anak, input data kader, input data bidan , input data posyandu dan input data 

admin. 

b. Proses penimbangan 

Pada proses penimbangan digunakan untuk mendapatkan data umur anak, berat 

badan anak dan tinggi badan anak. 

c. Perhitungan Z score 

Proses perhitungan Z score merupakan proses yang digunakan untuk 

menentukan standar deviasi untuk menentukan status gizi. Perhitungan 

langsung secara otomatis dilakukan dalam aplikasi. 

d. Penentuan status gizi 

Proses penentuan status gizi dilakukan setelah mendapatkan hasil standar 

deviasi dari perhitungan menggunakan rumus Z score. 

e. Penjadwalan posyandu 

Proses penjadwalan dilakukan pada saat awal tahun yang disusun oleh bidan. 

f. Pembuatan laporan 

Pada proses ini bidan melakukan pengumpulan data timbang dan status gizi 

untuk dijadikan sebuah rekap laporan posyandu.  

g. Pembuatan informasi kesehatan anak 

Proses ini hanya memberikan informasi kepada orang tua tentang kesehatan 

anak. 
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3) Output 

Berdasarkan proses yang telah dilakukan, sehingga mendapatkan hasil output. 

Hasil keluaran (output) sebagai berikut: 

a. Data orang tua 

Pada hasil output ini terdapat data nama orang tua, username orangtua, 

password orangtua, alamat rumah, dan nomor telepon. 

b. Data anak 

Pada hasil output ini terdapat data nama anak, tempat/tanggal lahir, jenis 

kelamin dan anak ke. 

c. Data bidan 

Pada hasil output  ini terdapat data nama bidan, username bidan, password 

bidan. 

d. Data kader 

Pada hasil output  ini terdapat data username kader, password kader, nama 

kader dan alamat. 

e. Data petugas gizi 

Pada hasil output ini terdapat data username petugas gizi, password petugas 

gizi, nama petugas, alamat dan no telp. 

f. Biodata petugas 

Pada output biodata petugas dibagi menjadi tiga bagian yaitu data admin, bidan 

dan kader. Pengolahan data yang dihasilkan adalah informasi tentang semua 

petugas yang terlibat dalam kegiatan posyandu. 

g. Data hasil penimbangan 

Output yang dihasilkan adalah hasil perhitungan penimbangan yang 

menghasilkan standar deviasi. Data hasil penimbangan terdiri dari data umur 

anak, tinggi anak dan berat badan anak. 
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h. Status gizi anak 

Output yang dihasilkan adalah hasil perhitungan yang menghasilkan standar 

deviasi. Standar deviasi dikategorikan sesuai dengan rumus yang telah di 

tetapkan oleh WHO. 

i. Data jadwal kegiatan Posyandu 

Informasi yang dihasilkan adalah sebuah jadwal yang telah di tentukan oleh 

petugas untuk melakukan kegiatan posyandu. 

j. Rekap laporan tiap posyandu 

Informasi tentang semua informasi tentang penimbangan yang dilakukan pada 

tiap posyandu. 

k. Rekap laporan bulanan 

Informasi tentang semua penimbangan yang dilakukan pada setiap bulan di 

semua posyandu. 

l. Rekap laporan tahunan 

Informasi tentang semua penimbangan yang dilakukan pada setiap tahunan di 

semua posyandu.  

m. Informasi kesehatan anak 

Informasi yang dihasilkan adalah untuk memberikan informasi kepada orang 

tua tentang menjaga kesehatan anak. 

Setelah mengetahui kebutuhan data yang akan digunakan dalam pembuatan 

aplikasi KMS pada Puskesmas Desa Karangduren, maka dibutuhkan rancangan 

pemetaan proses berjalannya data dalam sistem akan dibuat, dengan menggunakan 

blok diagram. 
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3.3.2. Block Diagram 

Berikut ini merupakan diagram jaringan yang menjelaskan tentang blok 

diagram keseluruhan sistem yang ada dalam aplikasi KMS : 

Aplikasi Kartu Menuju Sehat

Po
sy

an
du

Pu
sk

es
m

as

Proses

Kader Rekap data 
penimbangan 

posyandu

Penimbangan

Database

Orang tua

Pendaftaran

Data 
Pendaftaran

Data 
Penimbangan

Input 
data 

penimbangan

Rekap data 
Penimbangan

Petugas Gizi
Puskesmas

Rekap data 
penimbangan 

seluruh 
posyandu

Rekap data 
Penimbangan

Database

Orang tua

Hasil 
Penimbangan

 

Gambar 3.3. Block Diagram Sistem Aplikasi KMS 

Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang proses berjalannya aplikasi 

kartu menuju sehat di atas. Langkah pertama adalah orang tua melakukan 

pendaftaran di posyandu yang ditangani oleh kader. Kemudian kader melakukan 

penimbangan dan memperoleh data hasil penimbangan. Data hasil penimbangan 

dimasukkan dalam aplikasi oleh kader untuk melakukan rekap data penimbangan 

posyandu. Pihak puskesmas bagian gizi mengambil data yang telah diunggah 

sebagai laporan penimbangan gizi tiap posyandu. Petugas gizi melakukan rekap 

laporan tiap posyandu. Hasil rekap disimpan dalam database dan dibagikan kepada 

orang tua berdasarkan data anak. 
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3.3.3. Desain Arsitektur 

Berikut ini adalah desain arsitektur sistem yang digunakan untuk 

mempresentasikan aplikasi kartu menuju sehat pada Puskesmas Desa Karangduren: 

 

Gambar 3.4. Desain Arsitektur 

Berdasarkan desain arsitektur di atas, proses awal berjalan aplikasi kartu 

menuju sehat adalah perangkat keras pengguna (user) mengakses web service untuk 

mengkonversi nama domain menjadi IP address. IP address akan di kirim ke server 

hostinger untuk melakukan permintaan mengakses domain aplikasi kasrtu menuju 

sehat.  

3.3.4. System Flow Diagram 

Berikut ini adalah diagram alur sistem yang dirancang untuk membuat 

aplikasi pada Puskesmas Desa Karangduren : 



46 
 

 
   

A. System Flow  Data Master Aplikasi KMS 

System flow mastering data user aplikasi KMS dibuat berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan pada Puskesmas desa Karangduren. Berikut ini adalah 

system flow data master pada aplikasi KMS: 

 

Gambar 3.5. System Flow Data Master 
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B. System Flow Penimbangan Anak Aplikasi KMS 

System flow penimbangan anak pada dibuat berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan pada Puskesmas Karangduren. Berikut ini adalah system flow 

penimbangan anak pada aplikasi KMS: 

 

Gambar 3.6. System Flow Penimbangan Anak 
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C. System Flow Jadwal Posyandu Aplikasi KMS 

System flow jadwal posyandu pada dibuat berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan pada Puskesmas Karangduren. Berikut ini adalah system flow jadwal 

posyandu pada aplikasi KMS : 

 

Gambar 3.7. System Flow Jadwal Posyadu 

D. System Flow Bagan Timbang Anak Aplikasi KMS 

System flow bagan timbang anak dibuat berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan pada Puskesmas Karangduren. Berikut ini adalah System flow bagan 

timbang pada aplikasi KMS : 
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Gambar 3.8. System Flow Bagan Timbang Anak 

 

E. System Flow Perhitungan Z Score Aplikasi KMS 

System flow perhitungan Z Score dibuat berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan pada Puskesmas Karangduren. Berikut ini adalah system flow 

perhitungan Z Score aplikasi KMS : 
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Gambar 3.9. System Flow Perhitungan Zscore 

F. System Flow Rekap Laporan Aplikasi KMS 

System flow rekap laporan dibuat berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

pada Puskesmas Karangduren. Berikut ini adalah system flow rekap laporan aplikasi 

KMS : 
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Gambar 3.10. System Flow Rekap Laporan 

3.3.5. HIPO (Hierarcy Input Process Output) 

HIPO Diagram merupakan sebuah diagram yang menjelaskan keseluruhan 

proses yang ada di dalam sebuah sistem aplikasi yang akan dibuat. Aplikasi Kartu 

Menuju Sehat mempunyai beberapa proses yang harus dipetakan untuk 

mempermudah  dalam mengetahui keseluruhan proses yang terdapat pada aplikasi 

KMS. Berikut ini adalah gambar HIPO yang ada di dalam aplikasi KMS Puskesmas 

Desa Karangduren : 
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Gambar 3.11. Diagram Berjenjang 

 

3.3.6. DFD (Data Flow Diagram) 

Data Flow Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu bentuk rangkaian database pada aplikasi Kartu Menuju 

Sehat di puskesmas desa Karangduren. Data Flow Diagram mempunyai beberapa 

tingkatan yaitu Context Diagram, DFD level 0, DFD level 1 dan seterusnya apabila 

database masih bisa di pecah menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan kinerja 

aplikasi. Berikut ini adalah tingkatan dari DFD Aplikasi Kartu Menuju Sehat : 
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A. Context Diagram 

Pada gambar di bawah ini adalah context diagram aplikasi Kartu Menuju 

Sehat Puskesmas desa Karangduren. Dalam context diagram ini terdapat 1 proses 

utama dan 5 entitas eksternal yaitu Admin, Orang tua, Bidan, Kader dan Petugas 

Gizi. Berikut ini merupakan gambar konteks diagram dari aplikasi Kartu Menuju 

Sehat pada desa Karangduren pada gambar 3.12 :  

 

Gambar 3.12. Context Diagram 

Pada proses di atas terdapat input dan output yang dilakukan oleh tiap 

pengguna dalam aplikasi KMS. Admin berperan untuk melakukan input data 

admin, mastering data, data user dan data informasi kesehatan anak. Kader 

berperan untuk melakukan input data kader, data orang tua, data anak dan data 

timbang. Bidan berperan untuk melakukan input data bidan, data jadwal posyandu 

dan mendapatkan informasi tentang kegiatan posyandu. Petugas gizi berperan 

untuk melakukan input data petugas gizi dan mendapatkan informasi tentang 
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laporan keseluruhan posyandu. Orang tua hanya dapat mendapatkan informasi 

tentang jadwal posyandu dan hasil penimbangan anak.  

B. DFD Level 0 

Pada gambar di bawah ini menjelaskan DFD level 0 dari aplikasi Kartu 

Menuju Sehat Puskesmas desa Karangduren. Pada DFD level 0 terdapat 4 proses 

dan terdapat 14 Data Store. Berikut ini adalah DFD Level 0 pada gambar 3.13 : 

 

Gambar 3.13. DFD Level 0 

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa DFD level 0 aplikasi kartu menuju 

sehat desa Karangduren mempunyai 4 proses yaitu mastering data, perhitungan Z 
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score, penjadwalan kegiatan posyandu dan rekap data. Selain itu terdapat 13 data 

store yaitu data admin, data orangtua, data kader, data anak, data bidan, data 

timbang, data bagian gizi, jadwal posyandu, standar deviasi, bb ideal, perhitungan 

gizi, hasil status gizi, dan info kesehatan. 

 

C. DFD Level 1 Perhitungan Zscore 

Pada gambar di bawah ini menjelaskan DFD Level 1 perhitungan Zscore dari 

aplikasi Kartu Menuju Sehat Puskesmas Desa Karangduren. DFD Level 1 

perhitungan Zscore memiliki 5 Process dan 7 Data Store. Berikut ini adalah DFD 

Level 1 perhitungan Zscore pada gambar 3.14 : 

 

Gambar 3.14. DFD Level 1 Perhitungan Zscore 
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3.3.7. Rancangan Basis Data 

Dalam tahap ini akan merancang basis data yang akan dibuat berdasarkan 

kebutuhan yang disesuaikan dengan berjalannya sistem (system flow) yaitu dengan 

menggunakan CDM dan PDM.  

A. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) merupakan sebuah model konsep basis data 

dalam pembuatan aplikasi kartu menuju sehat.  

 

Gambar 3.15. Conceptual Data Model (CDM) 

B. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model adalah hasil proses konversi dari Conceptual Data 

Model. Berikut ini merupakan gambar keseluruhan dari PDM aplikasi kartu menuju 

sehat. 
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Gambar 3.16. Physical Data Model (PDM) 

 

3.3.8.  Struktur Basis Data 

Pada tahapan ini menjelaskan isi dan fungsi tiap tabel dari database yang akan 

digunakan untuk membuat aplikasi kartu menuju sehat, penjelasan akan beracuan 

pada Physical Data Model (PDM). Berikut ini adalah struktur basis data yang ada 

di dalam database server. 

A. Data Orang tua 

Nama tabel : data_orangtua  

Primary Key : id_orangtua 

Foreign Key : id_admin, id_posyandu 

Fungsi  : Menyimpan biodata orang tua 
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Tabel 3.13. Struktur Tabel Orang tua 

No Field Name  Data Type Length Constraint 
1 id_orangtua Int  Primary Key 
2 id_posyandu int  Foreign Key 
3 id_admin Int  Foreign Key 
4 user_ortu varchar 10 Not Null 
5 pwd_ortu varchar 50 Not Null 
6 nama_suami Varchar 100 Not Null 
7 nama_istri Varchar 100 Not Null 
8 alamat Varchar 150 Not Null 
9 no_telp Varchar  12 Not Null 
10 tempat_timbang Varchar 20 Not Null 

 

B. Data Admin 

Nama tabel : data_admin 

Primary Key : id_admin 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan biodata admin 

Tabel 3.14. Struktur Tabel Admin 

No Field Name Data Type Length Constraint 
1 id_admin int  Primary Key 
2 user_admin varchar 10 Not Null 
3 pwd_admin varchar 50 Not Null 
4 nama varchar 100 Not Null 
5 no_telp varchar 12 Not Null 

 

C. Data Anak 

Nama tabel : data_bidan 

Primary Key : id_bidan 

Foreign Key : id_admin 

Fungsi  : Menyimpan biodata bidan 
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Tabel 3.15. Struktur Tabel Anak 

No Filed Name Data Type Length Constraint 
1 id_anak Int  Primary Key 
2 id_orangtua int  Foreign Key 
3 nama_anak varchar 50 Not Null 
4 tgl_lahir date  Not Null 
5 jenis_kelamin varchar 1 Not Null 
6 anak_ke int  Not Null 

 

D. Data Bidan 

Nama tabel : data_bidan 

Primary Key : id_bidan 

Foreign Key : id_admin 

Fungsi  : Menyimpan biodata bidan 

Tabel 3.16. Struktur Tabel Bidan 

No Field Name Data Type Length Constraint 
1 id_bidan int  Primary key 
2 id_admin int  Foreign Key 
3 user_bidan varchar 10 Not null 
4 pwd_bidan varchar 50 Not null 
5 nama varchar 100 Not null 
6 alamat varchar 150 Not null 
7 no_telp varchar 12 Not null 

 

E. Data Kader 

Nama tabel : data_kader 

Primary Key : id_kader 

Foreign Key : id_admin 

Fungsi  : Menyimpan biodata kader 
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Tabel 3.17. Struktur Tabel Kader 

No Field name Data Type Length Constraint 
1 id_kader int  Primary Key 
2 id_admin int  Foreign Key 
3 Id_posyandu int  Foreign Key 
4 user_kader varchar 10 Not null 
5 pwd_kader varchar 50 Not null 
6 nama_kader varchar 200 Not null 
7 alamat varchar 150 Not null 
8 tempat_dinas varchar 200 Not null 

 

F. Data Timbang 

Nama tabel : data_timbang 

Primary Key : id_timbang 

Foreign Key : id_anak, id_kader 

Fungsi  : Menyimpan data timbang 

Tabel 3.18. Struktur Tabel Data Timbang 

No Filed Name Data type Length Constriant 
1 id_timbang int  Primary Key  
2 id_kader int  Foreign Key 
3 id_anak int  Foreign Key 
4 data_timbang float  Not null 
5 timbang_ke int  Not null 

 

G. Data Petugas Gizi 

Nama tabel : data_petugas_gizi 

Primary Key : id_petugas_gizi 

Foreign Key : id_admin 

Fungsi  : Menyimpan data petugas bagian gizi 

 



61 
 

 
   

Tabel 3.19. Struktur Data Bagian Gizi 

No Filed Name Data type Length Constriant 
1 id_petugas_gizi int  Primary Key  
2 id_admin int  Foreign key  
3 user_ptgz varchar 10 Not null 
4 pwd_ptgz varchar 50 Not null 
5 nama_petugas varchar 100 Not null 
6 alamat varchar 150 Not null 
7 no_telp varchar 12 Not null 

 

H. Data Hitung Gizi 

Nama tabel : hitung_gizi 

Primary Key : id_peritungan_gizi 

Foreign Key : id_anak, id_hasil 

Fungsi  : Menyimpan data perhitungan gizi 

Tabel 3.20. Struktur Data Hitung Gizi 

No Filed Name Data type Length Constriant 
1 id_perhitungan_gizi int  Primary Key  
2 id_hasil int  Foreign Key  
3 id_anak int  Not null 
4 Tinggi_badan Float  Not null 
5 Zscore Float  Not null 
6 Perhitungan_ke int  Not null 

 

I. Data hasil status gizi 

Nama tabel : hasil_status_gizi 

Primary Key : id_hasil 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data status gizi 
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Tabel 3.21. Struktur Data Status Gizi 

No Filed Name Data type Length Constriant 
1 id_hasil int  Primary Key  
2 Status_gizi varchar 20 Not null 
3 Klinis text  Not null 
4 Antropometri min float  Not null 
5 Antropometri max float  Not null 

 

J. Data Jadwal Posyandu 

Nama tabel : jadwal posyandu 

Primary Key : id_jadwal 

Foreign Key : - 

Fungsi  : untuk menyimpan data jadwal kegiatan posyandu. 

Tabel 3.22. Struktur Bata Jadwal Posyandu 

No Field Name Data type Length Constriant 
1 id_jadwal int  Primary Key  
2 id_bidan int  Foreign Key 
3 Tgl_posyandu text  Not null 

 

K. Data Bb Ideal 

Nama tabel : bb_ideal 

Primary Key : id_bb 

Foreign Key : - 

Fungsi  : untuk menyimpan data berat badan ideal. 

Tabel 3.23. Struktur Data Bb Ideal 

No Field Name Data type Length Constriant 
1 id_hasil int  Primary Key  
2 id_anak int  Foreign Key 
3 Status_gizi varchar 20 Not null 
4 Klinis text  Not null 
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No Field Name Data type Length Constriant 
5 Antropometri min float  Not null 

 

L. Data Standar Deviasi 

Nama tabel : standar deviasi 

Primary Key : id_SD 

Foreign Key : - 

Fungsi : menyimpan data standar deviasi. 

Tabel 3.24. Struktur Data standar deviasi 

No Filed Name Data type Length Constriant 
1 id_SD int  Primary Key  
2 tinggi_badan float  Not null 
3 sd_3 float  Not null 
4 sd_2 float  Not null 
5 sd_1 float  Not null 
6 median float  Not null 
7 jenis_kelamin varchar 1 Not null 

 

M. Data posyandu 

Nama tabel : data posyandu 

Primary Key : id_posyandu 

Foreign Key : -  

Fungsi   : untuk menyimpan data posyandu. 

Tabel 3.25. Struktur Data Posyandu 

No Filed Name Data type Length Constriant 
1 id_posyandu int  Primary Key  

2 nama_posandu varchar 20 Not null 
3 alamat_posyandu varchar 40 Not null 
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N. Data Info Kesehatan Anak 

Nama tabel : info kesehatan anak 

Primary Key : id_info 

Foreign Key : - 

Fungsi : menyimpan data info kesehatan anak 

Tabel 3.26. Struktur Data Info Kesehatan Anak 

NO Field Name Data Type Length Constraint 
1 id_info int  Primary Key 

2 id_bidan int  Foreign Key 

3 judul_info varchar 100 Not Null 

4 info text  Not Null 

5 gambar_info text  Not Null 

 

3.3.2.  Design Interface (Desain Antar Muka ) 

Design interface digunakan untuk merancang sketsa tampilan antar muka 

yang akan dibuat pada aplikasi kartu menuju sehat pada Puskesmas Desa 

Karangduren, sehingga tata letak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna 

aplikasi. 

A. Desain Halaman Login 

Halaman Login adalah halaman utama dari aplikasi kartu menuju sehat yang 

digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. Desain halaman Login aplikasi Kartu 

menuju sehat puskesmas desa karangduren dapat dilihat pada gambar 3.17 : 
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Gambar 3.17. Desain Halaman Login 

Pada halaman login terdapat 3 field yang digunakan untuk memasukkan 

username  dan password, selain itu terdapat Combo box yang berfungsi sebagai 

tempat memilih jenis pengguna yang akan masuk ke dalam aplikasi kartu menuju 

sehat. Dalam Combo Box terdapat beberapa jenis pengguna atau user yang dapat 

mengakses aplikasi kartu menuju sehat. Jenis pengguna atau user dalam Combo 

Box yaitu admin, bidan, kader, petugas gizi dan orangtua. Kemudian terdapat 

sebuah tombol yang bernama Login yang berfungsi untuk eksekusi perintah masuk 

ke dalam aplikasi kartu menuju sehat. 
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B. Desain Halaman Admin 

Pada halaman utama admin terdapat beberapa menu yaitu menu dashboard, 

input data kader, input data bidan dan input data petugas gizi. Desain halaman 

utama dan dashboard dapat dilihat pada gambar 3.18 : 

 

Gambar 3.18. Desain Halaman Admin 

 

Dalam menu input data kader terdapat proses Create Update dan Delete. 

Pada halaman admin terdapat sebuah sidebar yang digunakan sebagai alat navigasi 

dalam mengolah data yang dilakukan oleh admin. Di dalam sidebar terdapat menu 

yaitu input data kader, bidan dan petugas gizi. Pada dashboard bagian content akan 

terdapat akan menampilkan keseluruhan data yang dibutuhkan admin berupa grafik. 

Desain menu input data kader dapat di lihat melalui gambar di bawah ini : 
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Gambar 3.19. Menu Input Data Kader 

Menu input data kader adalah halaman yang menampilkan keseluruhan data 

kader kepada admin yang telah di masukkan dalam database. Pada bagian content 

menu terapat tabel yang berfungsi untuk menampilkan data yang tersimpan dalam 

tabel database kader. Dalam tabel terdapat kolom yaitu id kader, nama kader, alamat 

kader, tempat dinas dan aksi. Terdapat tombol tambah yang berfungsi untuk 

menambahkan data kader. Desain insert data kader dapat dilihat pada gambar 3.20 

: 

 

Gambar 3.20. Insert Data Kader 
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Menu insert data kader mempunyai 4 field yang digunakan untuk 

memasukkan id kader, nama kader, alamat kader dan tempat dinas. Di bawah form 

terdapat 2 buah tombol yaitu insert yang berfungsi sebagai tombol untuk insert data 

kader dan cancel yang berfungsi sebagai tombol untuk membatalkan proses insert 

data kader. Untuk mengubah data kader yang sudah di masukkan terdapat tombol 

update dalam kolom aksi. Desain menu update dapat dilihat pada gambar 3.21 : 

 

Gambar 3.21. Update Data Kader 

 

Menu update data kader mempunyai 4 field yang telah terisi, kemudian 

terdapat 2 tombol yaitu update yang berfungsi untuk mengkonfirmasi perintah 

update dan tombol cancel untuk membatalkan perintah update. Setelah terdapat 

menu input data bidan, desain menu input data bidan dapat dilihat melalui gambar 

3.22 : 
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Gambar 3.22. Input Data Bidan 

 

Menu input data bidan adalah halaman yang menampilkan keseluruhan data 

bidan kepada admin yang telah di masukkan dalam database. Pada bagian content 

menu terapat tabel yang berfungsi untuk menampilkan data yang tersimpan dalam 

tabel database bidan. Dalam tabel terdapat kolom yaitu id bidan, username, 

password, nama bidan, alamat, tempat dinas, no telp dan aksi. Desain insert data 

bidan dapat dilihat pada gambar 3.23 : 

 

Gambar 3.23. Insert Data Bidan 
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Menu insert data bidan mempunyai 7 field yang digunakan untuk 

memasukkan id bidan, username, password, nama bidan, alamat bidan, tempat 

dinas dan no telp. Di bawah form terdapat 2 buah tombol yaitu insert yang berfungsi 

sebagai tombol untuk insert data bidan dan cancel yang berfungsi sebagai tombol 

untuk membatalkan proses insert data bidan. Untuk mengubah data bidan yang 

sudah di masukkan terdapat tombol edit dalam kolom aksi. Desain menu update 

data bidan dapat dilihat pada gambar 3.24 : 

 

Gambar 3.24. Menu Update Data Bidan 

Menu update data kader mempunyai 7 field yang telah terisi, kemudian 

terdapat 2 tombol yaitu update yang berfungsi untuk mengkonfirmasi perintah 

update dan tombol cancel untuk membatalkan perintah update. Setelah terdapat 

menu input data bidan, desain menu input data petugas gizi dapat dilihat melalui 

gambar 3.25 : 
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Gambar 3.25. Input Data Petugas Gizi 

 

Menu input data petugas gizi adalah halaman yang menampilkan 

keseluruhan data petugas gizi kepada admin. Pada bagian content menu terdapat 

tabel yang berfungsi untuk menampilkan data yang tersimpan dalam tabel database 

petugas gizi. Dalam tabel terdapat kolom yaitu id petugas gizi, username, password, 

nama petugas gizi, alamat,  no telp dan aksi. Desain tambah data petugas gizi dapat 

dilihat pada gambar 3.26 : 

 

Gambar 3.26. Insert Data Petugas Gizi 
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Menu insert data bidan mempunyai 7 field yang digunakan untuk 

memasukkan id petugas gizi, username, password, nama petugas gizi, alamat 

alamat petugas gizi, tempat dinas dan no telp. Di bawah form terdapat 2 buah 

tombol yaitu insert yang berfungsi sebagai tombol untuk insert data petugas gizi 

dan cancel yang berfungsi sebagai tombol untuk membatalkan proses insert data 

petugas gizi. Desain menu edit dapat dilihat pada gambar 3.27: 

 

Gambar 3.27. Update Data Petugas Gizi 

Menu update data petugas gizi mempunyai 7 field yang telah terisi, 

kemudian terdapat 2 tombol yaitu update yang berfungsi untuk mengkonfirmasi 

perintah update dan tombol cancel untuk membatalkan perintah update. Setelah 

terdapat menu input data bidan, desain menu input data posyandu dapat dilihat 

melalui gambar 3.28 : 
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Gambar 3.28. Input Data Posyandu 

Menu input data posyandu adalah halaman yang menampilkan keseluruhan 

data posyandu kepada admin. Pada bagian content menu terdapat tabel yang 

berfungsi untuk menampilkan data yang tersimpan dalam tabel database posyandu. 

Dalam tabel terdapat kolom yaitu id posyandu, nama posyandu, alamat posyandu 

dan aksi. Desain tambah data posyandu dapat dilihat pada gambar 3.29 : 

 

Gambar 3.29. Insert Data Posyandu 
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Menu insert data posyandu mempunyai 3 field yang digunakan untuk 

memasukkan id posyandu, nama posyandu dan alamat poyandu. Di bawah form 

terdapat 2 buah tombol yaitu insert yang berfungsi sebagai tombol untuk insert data 

pposyandu dan cancel yang berfungsi sebagai tombol untuk membatalkan proses 

insert data posyandu. Desain menu edit dapat dilihat pada gambar 3.30 : 

 

Gambar 3.30. Update Data Posyandu 

C. Desain Halaman Bidan 

Pada halaman utama bidan terdapat beberapa menu yaitu menu dashboard, 

input data jadwal posyandu, dan input info kesehatan. Desain halaman utama dan 

dashboard dapat dilihat pada gambar 3.31 : 

 

Gambar 3.31. Dashboard Bidan 
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Pada halaman bidan terdapat sebuah sidebar yang digunakan sebagai alat 

navigasi dalam mengolah data oleh admin. Di dalam sidebar terdapat menu yaitu 

input jadwal posyandu dan input data kesehatan. Pada dashboard bagian content 

akan terdapat akan menampilkan keseluruhan data yang dibutuhkan admin berupa 

grafik. Desain insert jadwal posyandu dapat dilihat pada gambar 3.32 : 

 

Gambar 3.32. Insert Jadwal Kegiatan Posyandu 

Menu insert data bidan mempunyai 3 field yang digunakan untuk 

memasukkan id jadwal, nama bidan dan tanggal posyandu. Di bawah field terdapat 

2 buah tombol yaitu insert yang berfungsi sebagai tombol untuk memasukkan data 

jadwal posyandu dan cancel yang berfungsi sebagai tombol untuk membatalkan 

proses insert data jadwal posyandu. Untuk mengubah data jadwal posyandu yang 

sudah di masukkan terdapat tombol update dalam kolom aksi. Desain menu update 

jadwal posyandu dapat dilihat pada gambar 3.33 : 
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Gambar 3.33. Update Jadwal Posyandu 

 

Menu update jadwal posyandu mempunyai 3 field yang telah terisi, 

kemudian terdapat 2 tombol yaitu update yang berfungsi untuk mengkonfirmasi 

perintah merubah data dan tombol cancel untuk membatalkan perintah update. 

kemudian terdapat menu input info kesehatan, desain menu input data info 

kesehatan dapat dilihat melalui gambar 3.34 : 

 

Gambar 3.34. Insert Informasi Kesehatan Balita 
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Menu insert data bidan mempunyai 3 field yang digunakan untuk 

memasukkan judul berita, isi berita  dan gambar. Di bawah field terdapat 2 buah 

tombol yaitu insert yang berfungsi sebagai tombol untuk memasukkan berita 

kesehatan dan cancel yang berfungsi sebagai tombol untuk membatalkan proses 

insert berita kesehatan. Desain menu update berita kesehatan dapat dilihat pada 

gambar 3.35 : 

 

Gambar 3.35. Update Informasi Kesehatan 

Menu update jadwal posyandu mempunyai 3 field yang telah terisi, 

kemudian terdapat 2 tombol yaitu update yang berfungsi untuk mengkonfirmasi 

perintah merubah data dan tombol cancel untuk membatalkan perintah update. 

D. Desain Halaman Kader 

Pada halaman utama kader terdapat beberapa menu yaitu menu dashboard, 

input data orangtua, input data anak dan input data penimbangan. Desain halaman 

utama dan dashboard dapat dilihat pada gambar 3.36 : 
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Gambar 3.36. Dashboard Kader 
 

Dalam menu data kader terdapat proses CRUD (Create Update Delete). 

Pada halaman kader terdapat sebuah sidebar yang digunakan sebagai alat navigasi 

dalam mengolah data yang dilakukan oleh kader. Di dalam sidebar terdapat menu 

yaitu input data orangtua, anak dan data penimbangan. Pada dashboard bagian 

content akan terdapat akan menampilkan keseluruhan data yang dibutuhkan kader 

berupa grafik. Desain menu insert data orangtua dapat di lihat melalui gambar 

3.37 : 

 

Gambar 3.37. Insert Data Orangtua 
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Menu insert data orangtua mempunyai 6 field yang digunakan untuk 

memasukkan id orangtua, nama suami, nama istri, alamat, no telp dan tempat 

timbang. Di bawah field terdapat 2 buah tombol yaitu insert yang berfungsi sebagai 

tombol untuk memasukkan data orangtua dan cancel yang berfungsi sebagai tombol 

untuk membatalkan proses insert data orangtua. Desain menu update data orangtua 

dapat dilihat pada gambar 3.38 : 

 

Gambar 3.38. Update Data Orangtua 

Menu update data orangtua mempunyai 6 field yang telah terisi, kemudian 

terdapat 2 tombol yaitu update yang berfungsi untuk mengkonfirmasi perintah 

merubah data dan tombol cancel untuk membatalkan perintah update. kemudian 

terdapat menu input data orangtua. Berikut ini desain menu insert data anak dapat 

dilihat melalui gambar 3.39 : 

 

Gambar 3.39. Insert Data Anak 
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Menu insert data anak mempunyai 4 field dan 1 Radio button yang 

digunakan untuk memasukkan id anak, nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin dan 

anak ke. Di bawah field terdapat 2 buah tombol yaitu insert yang berfungsi sebagai 

tombol untuk memasukkan data orangtua dan cancel yang berfungsi sebagai tombol 

untuk membatalkan proses insert data orangtua. Desain menu update data anak 

dapat dilihat pada gambar 3.40 : 

 

Gambar 3.40. Update Data Anak 

 

Menu update data orangtua mempunyai 4 field dan 1 Radio Button yang 

telah terisi, kemudian terdapat 2 tombol yaitu update yang berfungsi untuk 

mengkonfirmasi perintah merubah data dan tombol cancel untuk membatalkan 

perintah update. kemudian terdapat menu insert data timbang. Berikut ini desain 

menu insert data timbang dapat dilihat melalui gambar 3.41 : 
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Gambar 3.41. Insert Data Penimbangan 

Menu insert data penimbangan mempunyai 7 field yang digunakan untuk 

memasukkan id timbang, nama anak, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan,  nama 

kader dan status gizi. Di bawah field terdapat 2 buah tombol yaitu insert yang 

berfungsi sebagai tombol untuk memasukkan data penimbangan dan cancel yang 

berfungsi sebagai tombol untuk membatalkan proses insert data penimbangan. 

Desain menu update data penimbangan dapat dilihat pada gambar 3.42 : 

 

Gambar 3.42. Update Data Penimbangan 
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Menu update data penimbangan mempunyai 7 field yang telah terisi, 

kemudian terdapat 2 tombol yaitu update yang berfungsi untuk mengkonfirmasi 

perintah merubah data dan tombol cancel untuk membatalkan perintah update. 

E. Desain Halaman Orang tua 

Pada halaman utama orang tua terdapat beberapa menu yaitu menu 

dashboard, bagan timbang. Desain halaman utama dan dashboard orangtua dapat 

dilihat pada gambar 3.43 : 

 

Gambar 3.43. Dashboard Orangtua 

Dalam menu data orangtua terdapat proses CRUD (Create, Update, Delete). 

Di dalam menu orangtua terdapat menu dashboard, bagan timbang anak dan berita 

kesehatan. Pada bagan orangtua terdapat grafik yang menampilkan keseluruhan 

data timbang anak berdasarkan umur dan hasil timbang anak. Desain menu bagan 

timbang dapat di lihat melalui gambar 3.44 : 
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Gambar 3.44. Bagan Data Timbang 

Pada menu bagan data timbang grafik yang menampilkan informasi tentang 

pertumbuhan anak. Bagian atas grafik terdapat informasi tentang nama anak dan 

grafik yang digunakan adalah diagram garis (Line Chart). Dalam grafik tertera 

informasi tentang umur anak (bulan) dan berat badan anak pada waktu timbang. 

Terdapat 3 garis yang ditampilkan dalam grafik di atas yaitu garis timbang, berat 

badan ideal dan berat buruk. Desain menu info kesehatan dapat di lihat melalui 

gambar 3.45 : 

 

Gambar 3.45. Menu Info Kesehatan 
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Pada menu info kesehatan di bagian atas terdapat tab yang menandai 

informasi yang akan dibaca oleh orang tua. Kemudian terdapat form berisi slid show 

yang menampilkan gambar tentang kesehatan ibu dan anak.  

F. Desain Halaman Petugas Gizi 

Pada halaman utama petugas gizi terdapat beberapa menu yaitu menu 

dashboard dan kegiatan posyandu. Desain halaman utama dan dashboard dapat 

dilihat pada gambar 3.46 : 

 

Gambar 3.46. Dashboard Petugas Gizi 

Bagian dashboard petugas gizi terdapat diagram yang menampilkan 

informasi tentang gizi anak yang telah di timbang dan kehadiran orang tua dalam 

mengikuti kegiatan posyandu. Pada bagian sidebar terdapat menu dropdown yang 

memiliki 3 menu rekap yaitu laporan timbang, laporan posyandu dan laporan 

keseluruhan. Berikut ini adalah desain rekap laporan posyandu dapat dilihat pada 

gambar 3.47 : 
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Gambar 3.47. Desain Rekap Laporan Posyandu 

 

Dalam desain rekap laporan kegiatan posyandu memiliki tabel yang berisi 

tentang informasi mengenai hasil timbang per bulan. Laporan kegiatan posyandu 

memiliki 7 kolom yaitu nomor urut laporan, nama anak, tanggal lahir, jenis 

kelamin, anak ke-, data timbang dan status gizi. 

3.3.3.  Skenario Pengujian  

Pada pembuatan aplikasi KMS terdapat sebuah tahapan untuk menguji 

kesesuaian aplikasi tersebut. Sebelum pengujian dibutuhkan sebuah skenario untuk 

mengetes berjalannya aplikasi KMS. Berikut ini adalah rencana skenario pengujian 

pada aplikasi KMS dapat dilihat pada tabel 3.27 : 
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Tabel 3.27. Skenario Pengujian 

NO Form Nama Pengujian Cara Pengujian 
Hasil Yang 
Diharapkan 

Fitur : Uji Fungsi Login User 
1 Halaman 

Login 
1. Uji login 

berhasil. 
2. Uji login gagal. 

1. Memasukkan 
data user pada 
form login 
dengan 
lengkap. 

2. Memasukkan 
data yang 
tidak sesuai. 

1. Sistem dapat 
memberikan 
akses masuk ke 
dalam aplikasi. 

2. Menampilkan 
peringatan 
bahwa data 
login tidak 
sesuai. 

Fitur : Uji Fungsi Mastering Data 
2 Halaman 

Mastering 
Data 

1. Uji input,update 
dan delete 
mastering data 
berhasil. 

2. Uji input,update 
dan delete 
mastering data 
gagal. 

1. Melakukan 
semua proses 
sesuai dengan 
kebutuhan 
data. 

2. Melakukan 
semua proses 
tidak sesuai 
dengan 
kebutuhan 
data. 

1. Aplikasi dapat 
melakukan 
input, update 
dan delete 
mastering data. 

2. Menampilkan 
notif error 
ketika terjadi 
kesalahan. 

Fitur : Uji Fungsi Perhitungan Berat Badan 
3 Halaman 

hitung data 
timbang 

1. Uji perhitungan 
berat badan 
berhasil. 

2. Uji perhitungan 
berat badan 
gagal. 

1. Memasukkan 
data timbang 
menggunakan 
angka. 

2. Memasukkan 
data timbang 
menggunakan 
huruf.  

1. Sistem dapat 
melakukan 
perhitungan data 
timbang. 

2. Menampilkan 
peringatan 
error. 

Fitur : Uji Fungsi Perhitungan Z score 
4 Halaman 

hitung data 
timbang 

Uji perhitungan Z 
score. 

Memasukkan data 
timbang sesuai 
dengan 
kebutuhan. 

Sistem dapat 
melakukan 
perhitungan Z 
score. 

Fitur : Uji Fungsi Penjadwalan Posyandu 
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NO Form Nama Pengujian Cara Pengujian Hasil Yang 
Diharapkan 

5 Halaman 
Jadwal 
Posyandu 

1. Uji input jadwal 
posyandu 
berhasil. 

2. Uji input jadwal 
posyandu gagal.  

1. Mengisi form 
tanggal jadwal 
posyandu. 

2. Tidak mengisi 
form tanggal 
jadwal 
posyandu. 

1. Sistem dapat 
menyimpan 
jadwal 
posyandu. 

2. Sistem 
menampilkan 
peringatan 
terjadinya 
kesalahan. 

Fitur : Uji Fungsi Rekap Laporan Kegiatan Posyandu  
6 Halaman 

Rekap 
Laporan 

1. Uji print rekap 
laporan tiap 
posyandu. 

2. Uji print rekap 
laporan bulanan. 

3. Uji print rekap 
laporan tahunan. 

1. Menekan 
tombol print  
pada bagian 
form rekap 
laporan tiap 
posyandu. 

2. Menekan 
tombol print  
pada bagian 
form rekap 
laporan 
bulanan. 

3. Menekan 
tombol print  
pada bagian 
form rekap 
laporan 
tahunan. 

1. Sistem dapat 
melakukan print 
laporan tiap 
posyandu dalam 
bentuk file .pdf 

2. Sistem dapat 
melakukan print 
laporan bulanan 
dalam bentuk 
file .pdf 

3. Sistem dapat 
melakukan print 
laporan tahunan 
posyandu dalam 
bentuk file .pdf 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  System Implementation 

Pada implementasi sistem merupakan sebuah penerapan dari sebuah 

rancangan dan desain sistem aplikasi KMS yang telah dibuat ke dalam sistem 

Puskesmas Desa Karangduren. Penjelasan penerapan aplikasi KMS pada sistem 

yang ada di dalam sistem posyandu : 

4.2.1. Halaman Login 

Halaman pertama dari aplikasi KMS adalah halaman login. Halaman ini 

dapat di akses oleh semua pengguna yaitu orangtua, bidan, petugas gizi, kader dan 

admin. Berikut adalah tampilan dari halaman login aplikasi dapat dilihat pada 

gambar 4.1 : 

 

Gambar 4.1. Halaman Login 
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Pada halaman login terdapat form yang harus diisi untuk dapat mengakses 

aplikasi KMS.  Dalam halaman login terdapat form username yang digunakan 

untuk mengisi data user, kemudian terdapat form password digunakan untuk 

mengisi password. Terdapat menu dropdown yang berfungsi sebagai penentu 

pengguna dari aplikasi KMS. 

4.2.2. Halaman Utama Admin 

Halaman utama dari pengguna admin terdapat menu mastering data bidan, 

kader dan Petugas Gizi. Berikut adalah tampilan dari halaman utama admin dapat 

dilihat pada gambar 4.2 : 

 

Gambar 4.2. Halaman Utama Admin 

Pada bagian halaman utama terdapat grafik total pengguna yang telah 

terdaftar dalam aplikasi KMS. Bagian sidebar terdapat menu dropdown yaitu 

mastering data bidan, kader dan petugas gizi. 

4.2.3. Halaman Mastering Data Bidan 

Halaman mastering data bidan digunakan untuk mengolah data bidan. 

Tampilan halaman mastering data bidan dapat dilihat melalui gambar 4.3 : 
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Gambar 4.3. Halaman Mastering Data Bidan 

 

Pada bagian atas menu terdapat tab Tambah Data Bidan yang digunakan 

untuk menambah data bidan. Tampilan tambah data bidan dapat dilihat pada 

gambar 4.4 : 

 

Gambar 4.4. Halaman Tambah Data Bidan 
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Apabila pengguna tidak mengisi lampiran secara lengkap, sistem akan 

memberikan sebuah peringatan kalau terjadi kesalahan. Tampilan pesan peringatan 

dapat dilihat pada gambar 4.5 : 

 

Gambar 4.5. Peringatan Form Data Bidan Tidak Lengkap 

Data bidan dapat diubah dengan menekan tombol ubah data pada bagian 

tabel menu utama master bidan. Berikut tampilan edit data bidan dapat dilihat pada 

gambar 4.6 : 
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Gambar 4.6. Menu Ubah Data Bidan 

Pada menu ubah data, admin dapat merubah data bidan yaitu nama bidan, 

username, password, alamat, tempat dinas dan no telp. 

4.2.4. Halaman Mastering Data Kader 

Halaman mastering data kader digunakan untuk mengolah data kader. 

Tampilan halaman mastering data kader dapat dilihat melalui gambar 4.7 : 

 

Gambar 4.7. Halaman Mastering Data Kader 

Pada bagian atas menu terdapat tab Tambah Data Kader yang digunakan 

untuk menambah data kader. Tampilan tambah data kader dapat dilihat pada 

gambar 4.8 : 
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Gambar 4.8. Halaman Tambah Data Kader 

Apabila pengguna tidak mengisi lampiran secara lengkap, sistem akan 

memberikan sebuah peringatan kalau terjadi kesalahan. Tampilan pesan peringatan 

dapat dilihat pada gambar 4.9 : 

 

Gambar 4.9. Peringatan Form Data Kader Tidak Lengkap 

Data kader dapat diubah dengan menekan tombol ubah data pada bagian 

tabel menu utama master kader. Berikut tampilan ubah data kader dapat dilihat pada 

gambar 4.10 : 
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Gambar 4.10. Menu Ubah Data Kader 

4.2.5. Halaman Mastering Data Petugas Gizi 

Halaman mastering data petugas gizi digunakan untuk mengolah data 

petugas gizi. Tampilan halaman mastering data petugas gizi dapat dilihat melalui 

gambar 4.11 : 

 

Gambar 4.11. Halaman Mastering Data Petugas Gizi 

Pada bagian atas menu terdapat tab Tambah Data petugas gizi yang 

digunakan untuk menambah data petugas gizi. Tampilan tambah data petugas gizi 

dapat dilihat pada gambar 4.12 : 



95 
 

 

 

Gambar 4.12. Halaman Tambah Data Petugas Gizi 

Apabila pengguna tidak mengisi lampiran secara lengkap, sistem akan 

memberikan sebuah peringatan kalau terjadi kesalahan. Tampilan pesan peringatan 

dapat dilihat pada gambar 4.13 : 

 

Gambar 4.13. Peringatan Form Data Petugas Gizi Tidak Lengkap 

Data petugas gizi dapat diubah dengan menekan tombol ubah data pada 

bagian tabel menu utama master petugas gizi. Berikut tampilan ubah data petugas 

gizi dapat dilihat pada gambar 4.14 : 
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Gambar 4.14. Ubah Data Petugas Gizi 

 

4.2.6. Halaman Mastering Posyandu 

Halaman mastering data posyandu digunakan untuk mengolah data 

posyandu. Tampilan halaman mastering data posyandu dapat dilihat melalui 

gambar 4.15 : 

 

Gambar 4.15. Mastering Data Posyandu 
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Pada bagian atas menu terdapat tab Tambah Data posyandu yang digunakan 

untuk menambah data posyandu. Tampilan tambah data posyandu dapat dilihat 

pada gambar 4.16 : 

 

Gambar 4.16. Tambah Data Posyandu 

 

Data petugas gizi dapat diubah dengan menekan tombol ubah data pada 

bagian tabel menu utama master petugas gizi. Berikut tampilan ubah data petugas 

gizi dapat dilihat pada gambar 4.17 : 

 

Gambar 4.17. Ubah Data Posyandu 

4.2.7. Halaman Utama Kader 

Halaman utama dari pengguna kader terdapat menu mastering data anak, 

orangtua dan data timbang. Berikut adalah tampilan dari halaman utama kader 

dapat dilihat pada gambar 4.18 : 
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Gambar 4.18. Halaman Utama Kader 

 

4.2.8. Halaman Mastering Data Anak 

Halaman mastering data anak digunakan untuk mengolah data anak. 

Tampilan halaman mastering data anak dapat dilihat melalui gambar 4.19 : 

 

Gambar 4.19. Halaman Mastering Data Anak 

Pada menu mastering data anak terdapat tabel data anak. Di bagian sebelah 

kanan terdapat dua tombol yaitu tombol ubah dan hapus data anak. Berikut ini 

adalah menu ubah data anak dapat dilihat pada gambar 4.20 : 
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Gambar 4.20. Ubah Data Anak 

Pada menu ubah data anak di atas terdapat tujuh form. Di bagian form 

tanggal terdapat tombol kalender untuk memilih data tanggal. Kemudian terdapat 2 

tombol yaitu ubah dan kembali. Berikut ini adalah tampilan halaman tambah data 

anak dilihat pada gambar 4.21 : 

 

Gambar 4.21. Tambah Data Anak 

Halaman tambah data anak terdapat tombol untuk menambah data tanggal 

lahir menggunakan tombol kalender di bagian sebelah kanan form. Kemudian 

terdapat sebuah Radio Button untuk memilih jenis kelamin anak.  
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4.2.9. Halaman Mastering Data Orangtua 

Halaman mastering data orangtua digunakan untuk mengolah data anak. 

Tampilan halaman mastering data orangtua dapat dilihat melalui gambar 4.22 : 

 

Gambar 4.22. Mastering Data Orangtua 

Pada menu mastering data orangtua terdapat tabel data orangtua. Di bagian 

sebelah kanan terdapat dua tombol yaitu tombol ubah dan hapus data orangtua. 

Berikut ini adalah menu tambah data orangtua dapat dilihat pada gambar 4.23 : 

 

Gambar 4.23. Tambah Data Orangtua 

Halaman tambah data orangtua terdapat tombol untuk menambah data 

tempat timbang menggunakan tombol dropdown di bagian sebelah kanan form. 

Pada menu ubah data orangtua di atas terdapat enam form. Kemudian terdapat 2 
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tombol yaitu ubah dan kembali. Berikut ini adalah tampilan halaman tambah data 

anak dilihat pada gambar 4.24 : 

 

Gambar 4.24. Ubah Data Orangtua 

4.2.10. Halaman Perhitungan Data Timbang 

Halaman mastering data timbang digunakan untuk mengolah data timbang. 

Tampilan halaman mastering data timbang dapat dilihat melalui gambar 4.25 : 

 

Gambar 4.25. Halaman Data Timbang 

Pada menu mastering data timbang terdapat tabel data timbang. Di bagian 

sebelah kanan terdapat sebuah tombol yaitu tombol tambah data timbang. Berikut 

ini adalah menu tambah data timbang dapat dilihat pada gambar 4.26 : 
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Gambar 4.26. Tambah Data Timbang 

Dalam menu tambah data timbang menampilkan data timbang anak sesuai 

dengan nama anak. Proses tambah data pada menu di atas hanya dapat melakukan 

input data berat badan. Pada bagian sebelah kanan terdapat sebuah tab histori data 

timbang. Berikut ini adalah menu histori data timbang anak dapat dilihat pada 

gambar 4.27 : 

 

Gambar 4.27. Histori Data Timbang Anak 

Dalam menu histori data timbang menampilkan data timbang anak sesuai 

dengan urutan tambang anak. Menu tambah data hitung gizi dapat dilihat pada 

gambar 4.28 :  
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Gambar 4.28. Halaman Hitung Gizi 

Dalam menu tambah data hitung gizi menampilkan data timbang anak 

sesuai dengan nama anak. Proses tambah data pada menu di atas hanya dapat 

melakukan input data tinggi badan. Pada bagian sebelah kanan terdapat sebuah tab 

histori data gizi. Berikut ini adalah menu histori data gizi anak dapat dilihat pada 

gambar 4.29 : 

 

Gambar 4.29. Halaman Histori Gizi 

4.2.11. Halaman Utama Bidan 

Halaman utama dari pengguna bidan terdapat sebuah 2 grafik yang 

menampilkan  keseluruhan data status gizi pada tiap posyandu dan data jumlah anak 
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yang melakukan penimbangan tiap tempat posyandu. Berikut adalah tampilan dari 

halaman utama bidan dapat dilihat pada gambar 4.30 : 

 

Gambar 4.30. Halaman Utama Bidan 

4.2.12. Halaman Penjadwalan Posyandu 

Halaman penjadwalan posyandu digunakan untuk memasukkan data jadwal 

kegiatan posyandu. Berikut adalah tampilan dari halaman penjadwalan posyandu 

dapat dilihat pada gambar 4.31 : 

 

Gambar 4.31. Master Jadwal Posyandu 

Pada menu penjadwalan teradat 2 tab yaitu menu daftar jadwal posyandu 

dan tambah data jadwal posyandu. Menu daftar jadwal posyandu menampilkan 

detail jadwal posyandu. Jadwal posyandu dapat diubah dan hapus menggunakan 
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tombol di kolom aksi. Berikut ini adalah menu tambah data jadwal posyandu dapat 

dilihat pada gambar 4.32 : 

 

Gambar 4.32. Tambah Jadwal Posyandu 

Pada menu tambah jadwal posyandu terdapat field untuk menambahkan data 

jadwal posyandu. Bagian bawah field terdapat tombol Simpan untuk 

mengkonfirmasi data untuk disimpan. Menu ubah data jadwal posyandu terdapat 

sebuah field yang berisi data jadwal sebelumnya. Tombol ubah befungsi untuk 

mengkonfirmasi bahwa pengubahan data dilakukan. 

4.2.13. Halaman Informasi Kesehatan Anak 

Halaman menu info kesehatan anak digunakan untuk memasukkan 

informasi cara merawat kesehatan anak. Tampilan info kesehatan anak dapat dilihat 

pada gambar 4.33 : 
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Gambar 4.33. Insert Informasi Kesehatan Anak 

 

4.2.14. Halaman Utama Orangtua 

Halaman utama orangtua digunakan untuk menampilkan data jadwal 

kegiatan posyandu. Berikut ini adalah tampilan dari menu halaman utama orangtua 

dapat dilihat pada gambar 4.34 : 

 

Gambar 4.34. Halaman Utama Orangtua 
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4.2.15. Halaman Bagan Data Timbang Anak 

Halaman bagan timbang anak digunakan untuk mengetahui perkembangan 

berat badan anak tiap bulan. Tampilan bagan data timbang dapat dilihat pada 

gambar 4.35 : 

 

Gambar 4.35. Bagan Timbang Anak 

Pada halaman bagan timbang anak, terdapat nama anak yang data 

timbangnya ditampilkan. Diagram yang digunakan adalah diagram garis, untuk 

garis biru merupakan nilai ideal berat badan anak sedangkan yang berwarna hitam 

mewakili hasil timbang yang dilakukan oleh anak tersebut. Untuk garis yang 

berwarna hijau merupakan garis yang menjelaskan berat tidak ideal. Tombol 

kembali berfungsi untuk kembali pada menu utama data timbang. Terdapat tab di 

sebelah bagan timbang anak yaitu detail data timbang. Menu tersebut berguna untuk 

menampilkan detail data timang tiap anak.  
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4.2.16. Halaman Info Kesehatan Anak 

Halaman info kesehatan anak digunakan untuk mengetahui cara merawat 

kesehatan anak. Tampilan info kesehatan anak dapat dilihat pada gambar 4.36 : 

 

Gambar 4.36. Menu Info Kesehatan Anak 

 

4.2.17. Halaman Rekap Laporan Posyandu 

Halaman rekap laporan posyandu digunakan untuk membuat laporan berat 

badan anak tiap bulan. Tampilan rekap laporan tiap posyandu dapat di lihat pada 

gambar 4.37 : 
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Gambar 4.37. Rekap Laporan Tiap Posyandu 

Setelah melakukan pencarian berdasarkan tempat posyandu, kemudian akan 

muncul menu data anak sesuai dengan tempat timbang. Berikut ini adalah tampilan 

rekap laporan data timbang tiap posyandu dapat dilihat pada gambar 4.38: 

  

Gambar 4.38. Hasil Rekap Laporan Tiap Posyandu 

Rekap laporan dapat di cetak menjadi file .pdf dengan menekan tombol print 

di sebelah pojok kiri atas. Berikut ini adalah tampilan print rekap laporan bulanan 

dan tahunan, dapat dilihat pada gambar 4.39 : 

 

 

Gambar 4.39. Rekap Laporan Bulanan Dan Tahunan 

Berikut ini adalah tampilan rekap laporan data timbang bulanan dapat dilihat 

pada gambar 4.40 : 
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Gambar 4.40. Rekap Laporan Bulanan 

Berikut ini adalah tampilan rekap laporan data timbang tahunan dapat dilihat 

pada gambar 4.41 : 

 

Gambar 4.41. Rekap Laporan Tahunan 
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Berikut ini adalah tampilan rekap laporan data Status gizi dapat dilihat pada 

gambar 4.42 : 

 

Gambar 4.42. Rekap laporan status gizi 

Berikut ini adalah tampilan rekap laporan data Status gizi dapat dilihat pada 

gambar 4.43 : 

 

Gambar 4.43. Rekap Status Gizi 

4.2. Pengujian Sistem Aplikasi 

Tahap pengujian dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi yang ada dalam 

aplikasi KMS berdasarkan skenario yang telah direncanakan pada bab 3. Berikut 

ini adalah pengujian aplikasi KMS : 
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4.3.1. Uji Fungsi Halaman Login 

Pengujian Halaman Login bertujuan untuk menguji tingkat keberhasilan 

dalam proses akses login pengguna. Pemberian akses berdasarkan masukkan data 

username dan password kepada pihak admin, orangtua, bidan, kader dan petugas 

gizi. Berikut ini adalah skenario pengujian halaman login dapat dilihat pada tabel 

4.1 : 

Tabel 4.1. Pengujian Halaman Login 

NO Nama  
Pengujian 

Cara 
Pengujian 

Hasil Yang 
Diharapkan Output Sistem 

1 Pengujian Login 
Sukses 

Memasukkan 
data user 
pada form 
login dengan 
lengkap. 

Sistem dapat 
memberikan 
akses masuk 
ke dalam 
aplikasi. 

Menampilkan 
menu halaman 
utama sesuai 
dengan jenis 
pengguna. 

2 Pengujian Login 
Gagal 

Memasukkan 
data yang 
tidak sesuai. 
 

Menampilkan 
peringatan 
bahwa data 
login tidak 
sesuai. 

Peringatan bahwa 
data tidak sesuai. 

 

4.3.2. Uji Fungsi Halaman Mastering Data 

Pengujian Halaman Mastering Data bertujuan untuk menguji tingkat 

keberhasilan dalam proses Mastering Data. Proses Mastering Data adalah 

melakukan input, edit dan delete dalam aplikasi KMS. Berikut ini adalah skenario 

pengujian halaman Mastering Data dapat dilihat pada tabel 4.2 : 
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Tabel 4.2. Skenario Uji Mastering Data 

NO Nama  
Pengujian 

Cara 
Pengujian 

Hasil Yang 
Diharapkan Output Sistem 

1 Pengujian 
Mastering 
Data Sukses 

Melakukan 
semua proses 
mastering data 
dengan sesuai 
dan lengkap. 

Aplikasi dapat 
melakukan proses 
input, edit dan 
delete pada 
mastering data 

Proses atau data 
dapat melakukan 
mastering data 

2 Pengujian 
Mastering 
Data Gagal 

Memasukkan 
data yang tidak 
sesuai dan 
tidak lengkap. 

 

Menampilkan 
peringatan bahwa 
data proses atau 
data tidak lengkap 

Peringatan bahwa 
proses atau data 
tidak sesuai. 

 

4.3.3. Uji Fungsi Perhitungan Berat Badan 

Pengujian fungsi perhitungan berat badan bertujuan untuk menguji tingkat 

keberhasilan dalam proses perhitungan berat badan. Proses perhitungan berat badan 

adalah melakukan perhitungan data timbang anak yang menghasilkan informasi 

perkembangan berat badan anak dalam aplikasi KMS. Berikut ini adalah skenario 

pengujian halaman perhitungan berat badan dapat dilihat pada tabel 4.3 : 

Tabel 4.3. Uji Fungsi Perhitungan Berat Badan 

NO Nama  
Pengujian 

Cara 
Pengujian 

Hasil Yang 
Diharapkan Output Sistem 

1 Pengujian 
perhitungan 
berat badan 
Sukses 

Memasukkan 
data timbang 
menggunakan 
angka. 

Sistem dapat 
melakukan 
perhitungan berat 
badan. 

Sistem dapat 
melakukan 
perhitungan berat 
badan. 

2 Pengujian 
perhitungan 
berat badan 
Gagal 

Memasukkan 
data timbang 
menggunakan 
dibulan yang 
sama. 

Menampilkan 
peringatan error. 

Peringatan bahwa data 
sudah ada dan tidak 
dapat melakukan 
proses perhitungan. 
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4.3.4. Uji Fungsi Perhitungan Zscore 

Pengujian fungsi perhitungan Zscore bertujuan untuk menguji tingkat 

keberhasilan dalam proses perhitungan Zscore. Proses perhitungan berat badan 

adalah melakukan perhitungan data timbang anak yang menghasilkan informasi 

status gizi anak dalam aplikasi KMS. Berikut ini adalah skenario pengujian 

halaman perhitungan Zscore dapat dilihat pada tabel 4.4 : 

Tabel 4.4. Uji Fungsi Perhitungan Zscore 

NO Nama  
Pengujian 

Cara 
Pengujian 

Hasil Yang 
Diharapkan Output Sistem 

1 Pengujian 
perhitungan 
Zscore 
Sukses 

Memasukkan 
data timbang 
menggunakan 
angka. 

Sistem dapat 
melakukan 
perhitungan 
Zscore. 
 

Sistem dapat 
melakukan 
perhitungan Zscore 
dan menghasilkan 
status gizi. 

2 Pengujian 
perhitungan 
Zscore 
Gagal 

Memasukkan 
data timbang 
menggunakan 
dibulan yang 
sama. 

Menampilkan 
peringatan error. 

Peringatan bahwa 
data sudah ada dan 
tidak dapat 
melakukan proses 
perhitungan. 

 

 

4.3.5. Uji Fungsi Jadwal Posyandu 

Pengujian fungsi penjadwalan Posyandu bertujuan untuk menguji tingkat 

keberhasilan dalam proses memasukkan data jadwal posyandu. Proses penjadwalan 

posyandu adalah melakukan penjadwalan kegiatan posyandu informasi tentang 

tanggal posyandu dalam aplikasi KMS. Berikut ini adalah skenario pengujian 

halaman penjadwalan poyandu dapat dilihat pada tabel 4.5 : 
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Tabel 4.5. Uji Fungsi Jadwal Posyandu 

NO Nama  
Pengujian 

Cara 
Pengujian 

Hasil Yang 
Diharapkan Output Sistem 

1 Pengujian 
perhitungan 
Zscore 
Sukses 

Memasukkan 
data timbang 
menggunakan 
angka. 

Sistem dapat 
melakukan 
perhitungan 
Zscore. 
 

Sistem dapat 
melakukan 
perhitungan Zscore 
dan menghasilkan 
status gizi. 

2 Pengujian 
perhitungan 
Zscore 
Gagal 

Memasukkan 
data timbang 
menggunakan 
selain angka. 

Menampilkan 
peringatan 
error. 

Peringatan bahwa 
proses atau data tidak 
sesuai dan tidak dapat 
melakukan proses 
perhitungan Zscore. 

 

4.3.6. Uji Fungsi Rekap Laporan Posyandu 

Pengujian fungsi rekap laporan posyandu bertujuan untuk menguji tingkat 

keberhasilan dalam proses rekap laporan posyandu. Proses rekap laporan adalah 

melakukan pengumpulan kegiatan posyandu informasi tentang rekap laporan dalam 

aplikasi KMS. Berikut ini adalah skenario pengujian halaman rekap laporan 

posyandu dapat dilihat pada tabel 4.6 : 

Tabel 4.6. Uji Fungsi Rekap Laporan Posyandu 

NO Nama  
Pengujian Cara Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan Output Sistem 

1 

 

 

Uji cetak 
rekap 
laporan 
tiap 
posyandu. 

Menekan tombol 
print  pada bagian 
form rekap 
laporan tiap 
posyandu. 

Sistem dapat 
melakukan 
cetak laporan 
tiap posyandu.  

Sistem dapat 
mencetak rekap 
laporan tiap posyandu 
dalam bentuk file .pdf 

2 Uji cetak 
rekap 
laporan 
bulanan. 

Menekan tombol 
print  pada bagian 
form rekap 
laporan bulanan. 

Sistem dapat 
melakukan 
cetak laporan 
bulanan. 

Sistem dapat 
mencetak rekap 
laporan bulanan 
dalam bentuk file .pdf 
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NO Nama  
Pengujian Cara Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan Output Sistem 

3 Uji cetak 
rekap 
laporan 
tahunan. 

Menekan tombol 
print  pada bagian 
form rekap 
laporan tahunan. 

Sistem dapat 
melakukan 
cetak laporan 
tahunan. 

Sistem dapat 
mencetak rekap 
laporan tahunan 
dalam bentuk file .pdf 

 

4.3. Evaluasi 

Tahap evaluasi adalah tahapan yang memiliki tujuan untuk meninjau 

kesesuaian sistem yang dibuat dengan kebutuhan user. Berikut ini adalah hasil 

evaluasi fungsi setelah melakukan implementasi : 

4.4.1.  Evaluasi Fungsi Data Master 

Hasil pengujian fungsi dan implementasi yang telah dilakukan pada 

mastering data pada aplikasi KMS : 

a) Mastering data anak, hasil pengujian fungsi menunjukkan bahwa aplikasi dapat 

menyimpan data anak. 

b) Mastering data bidan, hasil pengujian fungsi menunjukkan bahwa aplikasi 

dapat menyimpan data bidan. 

c) Mastering data posyandu, hasil pengujian fungsi menunjukkan bahwa aplikasi 

dapat menyimpan data posyandu. 

d) Mastering data orangtua, hasil pengujian fungsi menunjukkan bahwa aplikasi 

dapat menyimpan data orangtua. 

e) Mastering data kader, hasil pengujian fungsi menunjukkan bahwa aplikasi 

dapat menyimpan data kader. 

f) Mastering data petugas gizi, hasil pengujian fungsi menunjukkan bahwa 

aplikasi dapat menyimpan data petugas gizi. 
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g) Mastering data timbang, hasil pengujian fungsi menunjukkan bahwa aplikasi 

dapat menyimpan data timbang. 

 

4.4.2.  Evaluasi Fungsi Penjadwalan Posyandu 

Hasil pengujian fungsi dan implementasi yang telah dilakukan pada fungsi 

penjadwalan posyandu pada aplikasi KMS : 

a) Penjadwalan kegiatan posyandu dapat menghasilkan jadwal posyandu selama 

setahun. 

b) Jadwal yang dihasilkan dari aplikasi KMS akan ditampilkan pada bagian 

menu orangtua. 

 

4.4.3.  Evaluasi Fungsi Perhitungan Berat Badan 

Hasil pengujian fungsi dan implementasi yang telah dilakukan pada fungsi 

perhitungan berat badan pada aplikasi KMS : 

a) Perhitungan berat badan, hasil pengujian fungsi menunjukkan bahwa aplikasi 

dapat melakukan perhitungan berat badan. 

b) Fungsi dapat menampilkan perkembangan berat badan anak. 

 

4.4.4.  Evaluasi Fungsi Perhitungan Zscore 

Hasil pengujian fungsi dan implementasi yang telah dilakukan pada fungsi 

perhitungan Zscore pada aplikasi KMS : 

a) Hasil pengujian fungsi perhitungan Zscore, aplikasi dapat melakukan 

perhitungan Zscore dan menampilkan status gizi anak. 

 



118 
 

 

4.4.5.  Evaluasi Fungsi Rekap Laporan Posyandu 

Hasil pengujian fungsi dan implementasi yang telah dilakukan pada fungsi 

perhitungan Zscore pada aplikasi KMS : 

a) Hasil pengujian fungsi rekap laporan posyandu, aplikasi dapat menghasilkan 

rekap laporan tiap posyandu, rekap laporan bulanan dan rekap laporan 

tahunan dapat cetak melalui website. 

4.4. Pembahasan 

Pada tahap ini akan melakukan pembahasan berdasarkan hasil pengujian 

dan implementasi aplikasi yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Aplikasi KMS dapat mempermudah petugas posyandu yang sebelumnya 

memasukkan data menggunakan buku untuk memasukkan data anak dan data 

timbang, dengan adanya aplikasi ini mempermudah memasukkan data anak 

dan data timbang. Selain itu aplikasi dapat mempermudah untuk melakukan 

pencarian data timbang anak. Data disimpan di dalam database sehingga data 

tidak mudah hilang. 

2. Aplikasi Kartu Menuju Sehat membantu petugas posyandu untuk memberitahu 

jadwal posyandu kepada para orangtua yang ada di Desa Karangduren. 

3. Aplikasi Kartu Menuju Sehat membantu petugas posyandu dan orangtua untuk 

melakukan pemantauan penimbangan berat badan dan perubahan status gizi. 

4. Aplikasi Kartu Menuju Sehat dapat membuat rekap laporan timbang yang 

dilakukan pada setiap posyandu. 

5. Aplikasi Kartu Menuju Sehat dapat membuat rekap laporan timbang yang 

dilakukan pada setiap bulan. 
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6. Aplikasi Kartu Menuju Sehat dapat membuat rekap laporan timbang yang 

dilakukan pada setiap tahun. 

7. Aplikasi Kartu Menuju Sehat dapat membuat rekap laporan timbang status gizi 

anak. 

Dari hasil uji coba yang dilakukan terdapat perbandingan berdasarkan 

catatan waktu antara menggunakan aplikasi KMS dengan sistem yang lama, dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.7. Perbandingan sistem lama dan baru 

Aksi Perbedaan Waktu 
Sistem Lama Sistem Baru 

Pendaftaran  15 menit 5 menit 

Input data timbang 5 menit 1 menit 

Perhitungan Z score 10 menit 2 menit 

Penentuan Status Gizi 15 menit 1 menit 

Rekap laporan 8 jam 5 menit 

Total Waktu 8 jam 45 menit 12-15 menit 

 

Hasil dari tabel di atas menyatakan bahwa menggunakan sistem yang baru 

membutuhkan waktu yang lebih cepat 8 jam 30 menit daripada menggunakan 

sistem yang lama. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi kartu 

menuju sehat, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah Aplikasi Kartu Menuju Sehat 

menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle). Aplikasi 

Kartu Menuju Sehat dapat mempermudah melakukan pencarian data 

timbang anak, perhitungan Z score, penentuan status gizi, pemantauan gizi 

dan merekap data laporan. 

2. Orang tua dapat melihat perkembangan berat badan anak secara berkala dan 

mengetahui status gizi anak dengan menggunakan aplikasi Kartu Menuju 

Sehat.  

5.2. Saran 

Berikut ini saran untuk pengembangan aplikasi Kartu Menuju Sehat untuk 

meningkatkan kinerja aplikasi : 

1. Aplikasi Kartu Menuju Sehat dapat dibuatkan versi mobile app sehingga 

aplikasi lebih fleksibel saat digunakan untuk memantau perkembangan 

anak. 

2.  Fungsi yang ada di dalam aplikasi harus lebih disempurnakan lagi sehingga 

informasi yang berikan bisa lebih bervariasi.
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