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ABSTRAK 

 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan 

bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna 

memberdayakan masyarakat. Perumahan Taman Anggun Sejahtera (PerumTAS) 4 

Regency Kelurahan Jambangan, Kecamatan Candi, Kabuaten Sidoarjo terdapat 

posyandu yang melayani penimbangan berat badan balita guna mencatat 

perkembangan balita pada daerah sekitarnya. Kegiatan posyandu pada PerumTAS 

4 Regency diadakan satu kali dalam sebulan dengan jumlah kurang lebih 50 balita 

dengan kategori usia 0-12 bulan, usia 12-24 bulan, dan usia 24-60 bulan.  

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanakan kegiatan posyandu di 

PerumTAS 4 Regency adalah proses pemantauan berat badan hanya dilihat melalui 

buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) sedangkan pihak posyandu tidak memiliki buku 

perekapan berat badan anak balita yang menyulitkan dalam proses pemantauan 

berat badan anak balita. 

Oleh karena itu, diperlukannya rancang bangun aplikasi yang dapat 

merekap data secara berkala, sehingga pihak posyandu dapat mengetahui apakah 

balita sudah memenuhi kriteria perkembangan yang ideal. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rancang bangun aplikasi berbasis website mampu mencatat 

dan merekap data balita secara berkala, serta pihak posyandu dapat mengetahui 

perkembangan balita yang telah memenuhi kriteria ideal. 

 

Kata kunci: website, PHP, System Development Life Cycle, Posyandu 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan 

bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna 

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat 

penurunan angka kematian ibu dan bayi (Kemenkes, 2011). Kegiatan yang 

dilakukan pada Posyandu meliputi penimbangan berat badan, immunisasi, 

pemberian vitamin yang nantinya akan disimpan dalam Kartu Ibu dan Anak (KIA) 

yang berisikan informasi kesehaan untuk ibu sejak masa hamil, masa melahirkan, 

masa nifas dan berlanjut untuk mencatat kesehatan bayi baru lahir sampai anak 

berusia 6 tahun. Data pada buku tersebut digunakan oleh posyandu dan juga 

puskesmas dalam memantau perkembangan balita berdasarkan data yang ada di 

berbagai posyandu. 

Posyandu Perumahan Taman Anggun Sejahtera (PerumTAS) 4 Regency 

Kelurahan Jambangan, Kecamatan Candi, Kabuaten Sidoarjo juga memiliki 

posyandu. Selama ini posyandu PerumTAS 4 Regency melayani berbagai kegiatan 

yang disediakan oleh posyandu salah satunya adalah penimbangan berat badan anak 

balita yang digunakan untuk mencatat perkembangan berat badan anak balita yang 

ada di perumahan PerumTAS 4 Regency. Kegiatan posyandu pada PerumTAS 4 

Regency diadakan satu kali dalam sebulan dengan jumlah kurang lebih 50 balita 
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dengan kategori usia 0-12 bulan, usia 12-24 bulan, dan usia 24-60 bulan. 

Proses bisnis untuk penimbangan berat badan anak balita pada posyandu 

PerumTAS 4 Regency dimulai dari balita beserta orangtua datang ke posyandu 

selanjutnya setelah orang tua mengisi kehadiran balitanya dan diberi formulir. 

Formulir tersebut akan digunakan untuk form penimbangan yang akan dilakukan 

oleh petugas kader bagian penimbangan dan setelah dilakukan penimbangan serta 

dicatat formulir tersebut akan diberikan kepada sekertaris untuk dicatat pada buku 

KAI dan buku rekap perkembangan berat badan bayi milik kader. Penimbangan 

berat badan bayi ini berfungsi untuk memantau pertumbuhan dan mendeteksi sedini 

mungkin penyimpangan pertumbuhan balita, dengan melakukan rekapan 

perkembangan berat badan balita dapat memantau perkembangan balita dengan 

melihat garis pertumbuhan berat badan bayi dari bulan ke bulan berdasarkan buku 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan kriteria yang tertera pada tabel 1.1 untuk 

kategori kriteria balita laki-laki dan pada tabel 1.2 untuk kategori kriteria balita 

perempuan. 

 

Table 1.1 Kategori kriteria perkembangan berat bada pada balita laki-laki 

Umur (bulan) 
1 

bulan 

2 

bulan 

3 

bulan 

4 

bulan 

5 

bulan 

6-7 

bulan 

8-11 

bulan 

12-60 

bulan 

Berat-Badan 

(kg) 
800 900 800 600 500 400 300 200 

Sumber : Buku KIA  
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Table 1.2 Kategori kriteria perkempangan berat bada pada balita perempuan 

Umur 

(bulan) 

1 

bulan 

2 

bulan 

3 

bulan 

4 

bulan 

5 

bulan 

6 

bulan 

7-9 

bulan 

11-24 

bulan 

24-

60 

bulan 

Berat-

Badan 

(kg) 

800 900 800 600 500 400 300 200 200 

Sumber : Buku KIA 

 

Kriteria tersebut akan menjadi patokan bagi kader dalam memantau 

perkembangan berat badan balita, apakah berat badan balita memenuhi syarat 

kriteria tersebut atau tidak. Apabila pertumbuhan berat badan balita sesuai dengan 

kriteria tersebut maka balita dapat dikatakan normal atau balita sehat, namun 

apabila balita tidak memenuhi kriteria dan tidak mengalami kenaikan berat badan 

selama dua bulan berturut-turut maka balita mengalami gangguan pertumbuhan 

yang nantinya pihak posyandu akan memberi penyuluhan kepada orang tua balita 

dan memberikan solusi agar berat badan bayi dapat naik. Kemudian laporan 

perekapan perkembangan berat badan balita tersebut akan diserahkan kepada 

puskesmas dalam bentuk laporan selama 1 bulan sekali. 

Dari proses bisnis tersebut ditemukan beberapa kendala seperti pada saat 

perekapan data untuk menentukan apakah balita sudah memenuhi kriteria yang 

sudah ditentukan atau belum karena proses pemantauan berat badan di lihat hanya 

memalui buku KIA, sedangkan pihak posyandu tidak memiliki data rekapan 

tersebut perkembangan balita secara runtut dari bulan ke bulan dan terkadang buku 

KIA yang dimiliki orang tua sering lupa terbawa atau rusak. Sehingga pihak 

posyandu mengalami kesulitan pada saat pemberian laporan kepada puskesmas 
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tentang perkembangan berat badan balita. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka solusi 

yang ditawarkan yaitu merancang sistem aplikasi berbasis website dalam 

pengelolaan pencatatan perkembangan berat badan anak baita pada Perumahan 

PerumTAS 4 Regency Kabupaten Sidoarjo. Pada aplikasi ini para orang tua tidak 

perlu repot melihat buku untuk melihat perkembangan anak dan para kader akan 

dengan mudah melihat perkembangan berat badan balita, apakah berat badan balita 

sudah memenuhi kriteria yang telah ditentuan. Kemudian proses pencatatan dan 

perekapan data perkembangan anak balita lebih mudah karena kader tidak perlu 

mencari data perkembangan berat badan anak balita dan proses perekapan laporan 

untuk posyandu dapat dengan mudah dilakukan. Sehingga permasalahan dan 

kendala yang dialami dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya aplikasi 

berbasis website tersebut diharapkan dapat memudahkan kader dalam melakukan 

pencatatan perkembangan berat badan anak balita dan bagi orang tua dapat melihat 

perkembangan berat anak balita dengan mudah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana merancang dan membangun 

pencatatan perkembangan berat badan anak balita berbasis website pada Posyandu 

Perumahan Taman Anggun Sejahtera (PerumTAS) 4 Regency Kabupaten Sidoarjo? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ada pada aplikasi website dalam pengelolaan 

pencatatan penimbangan anak balita pada posyandu PerumTAS 4 antara lain : 

1. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh kader dan orang tua anak balita pada 

Posyandu PerumTAS 4 Regency Kabupaten Sidoarjo.  

2. Basis data yang digunakan adalah MySQL. 

3. Data balita, Data Perempuan, Data Ibu Hamil, Data Imunisasi, Data Gizi  di 

ambil pada sistem lain. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan rancang bangun 

pencatatan perkembangan berat badan anak balita berbasis website pada posyandu 

PerumTAS 4 Regency. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Data pencatatan penimbangan anak balita menjadi lebih mudah dipantau, 

diakses, dan dikelola oleh kader pada posyandu PerumTAS 4. 

2. Memudahkan kader Posyandu PerumTAS 4 Regency dalam mencari data 

perkembangan anak balita. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Posyandu PerumTAS 4 Regency 

Nama  : Posyandu PerumTAS 4 Regency 

Alamat  : PerumTAS 4 Regency Ds. Jambangan, Candi, Sidoarjo 

Telepon  : 0812-3555-9478 

Fax  : -  

Email  : 

 

2.2  Uraian Tentang Posyandu PerumTAS 4 Regency 

Posyandu PerumTAS 4 Regency berdiri sejak tahun 2018 beralamat di 

PerumTAS 4 Regency Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kota Sidoarjo. 

Kegiatan Posyandu dilakukan rutin satu bulan sekali. Kegiatan Posyandu terdiri 

dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan atau pilihan, kegiatan utama 

mencakup tentang kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan 

penanggulangan diare,imunisasi dan gizi sedangkan untuk kegiatan pengembangan 

mencakup tentang Bina Keluarga Balita (BKB) yang menpunyai kegiatan 

pembinaan, penyuluhan dan pemantauan tumbuh kembang anak balita. 
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2.3  Logo Posyandu PerumTAS 4 Regency 

Logo Posyandu PerumTAS 4 Regency Desa Jambangan Kecamatan Candi 

Kota Sidoarjo adalah sebagai berikut : 

 

 

 Gambar 2.1 Logo Posyandu PerumTAS 4 Regency  

 

2.4  Visi dan Misi 

 

2.4.1  Visi 

Mampu memantau perkembangan kesehatan masyarakat lingkungan 

PerumTAS 4 Regency demi terciptanya peningkatan kesehatan masyarakat. 

 

2.4.2  Misi 

1. Meningkatkan kesadaran keluarga untuk membawa balitanya ke Posyandu. 

2. Meningkatkan kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilannya. 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat lingkungan PerumTAS 4 Regency untuk 

hidup bersih dan sehat. 

4. Meningkatkan partisipasi peduli lingkungan dan kesehatan warga. 
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2.5  Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Posyandu PerumTAS 4 Regency 

 

Berikut keterangan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pengurus 

dari Posyandu PerumTAS 4 Regency Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kota 

Sidoarjo:  

1. Ketua 

Tugas dan Fungsi: 

a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para petugas kader dalam 

melaksanakan tugasnya. 

b. Mengatasi dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang akan terjadi. 

2. Wakil Ketua 

Tugas dan Fungsi: 

a. Membantu ketua dalam pelaksaan kegiatan rutin posyandu 

b. Memberi tahu waktu hari buka posyandu 
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3. Sekretaris 

Tugas dan Fungsi: 

a. Melakukan pelayanan teknis administrative 

b. Membuat daftar hadir atau pertemuan 

c. Mengurus surat-menyurat beserta pengarsipan 

4. Bendahara 1 dan Bendahara II 

Tugas dan Fungsi: 

a. Menyiapkan sarana-sarana, buku catatan, bahan-bahan penyuluhan dan 

makanan yang akan dibagikan kepada balita 

b. Memegang dan mengelola keuangan posyandu baik berupa uang, barang-

barang inventaris, maupun tagihan-tagihan 

5. Kader 

Tugas dan Fungsi: 

a. Memberikan pelayanan balita di posyandu secara rutin 

b. Melaksanakan penyuluhan sesuai rencana yang dibuat dan materinya 

disesuaikan dengan kondisi atau permasalahan yang ada. 

 

2.6  Lokasi Posyandu PerumTAS 4 Regency 

Berikut merupakan peta lokasi dari Posyandu PerumTAS 4 Regency yang 

terletak pada PerumTAS 4 Regency Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kota 

Sidoarjo. 

a. Alamat Posyandu : Perumahan Taman Anggun Sejahtera, Desa                                  

     Jambangan, Candi, Sidoarjo. 

b. Telepon  :     0812-3555-9478 

c. Peta Lokasi  : 
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Gambar 2.3 Lokasi Posyandu PerumTAS 4 Regency 

 

 

Gambar 2.4 Posyandu PerumTAS 4 Regency 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Posyandu 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan 

bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna 

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat 

penurunan angka kematian ibu dan bayi. (Kemenkes, 2011)  

 

3.2 Perkembangan Berat Badan 

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur 

dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat 

diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya 

proses diferensiasi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ 

yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi 

fungsi di dalamnya termasuk pula perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah 

laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Mengukur perkembangan tidak 

dapat dilakukan dengan menggunakan antropometri, tetapi pada anak yang sehat 

perkembangannya searah (paralel) dengan pertumbuhannya (Supariasa, Bakri, & 

Fajar, 2016). 

 

 

 



12 

 

 

 

Berdasarkan peraturan dari Kementerian Kesehatan dalam keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan standar antopometri 

penilaian status gizi pada anak. Di dalam standar inilah berat badan pada anak akan 

mengalami pembulatan. Berikut ini kriteria berat badan ideal anak balita : 

1. Berat badan anak balita 1 tahun 

Kriteria berat badan anak balita 1 tahun (0-12 bulan) ini dibedakan berdasarkan 

dengan jenis kelamin yang dimiliki oleh mereka. Untuk anak laki-laki sendiri 

memiliki berat badan berkisar 7,7 sampai 13,7 kg. Sedangkan untuk balita 1 

tahun perempuan mempunyai berat badan mulai dari 7-13,2 kg. 

2. Berat badan anak balita 2 tahun 

Kriteria berat badan anak balita 2 tahun (13-24 bulan) mempunyai berat untuk 

anak laki-laki adalah 9,7-15,3 kg untuk anak berusia 2 tahun dan 10,5-16,9 kg 

untuk anak laki-laki berusia 2 tahun 6 bulan. Sedangkan berat ideal anak 

perempuan 2 tahun adalah 9-14,8 kg dan usia 2 tahun, 6 bulan adalah 10-16,5 

kg. 

3. Berat badan anak balita 3 tahun 

Kriteria berat badan anak balita 3 tahun (25-36 bulan) untuk anak balita laki-laki 

berkisar 11,3 kg hingga 19,7 kg. Sedangkan untuk anak balita perempuan 

mempunyai berat ideal mulai dari 10,8 kg hingga 19,8 kg. 

4. Berat badan balita 4 tahun 

Kriteria berat badan anak balita laki-laki berusia 4 tahun mempunyai berat 

sekitar 12,7 kg hingga 22,7 kg. Sedangkan untuk balita perempuan mempunyai 

berat rata-rata 12,3 kg hingga 23,4 kg. 
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5. Berat badan balita 5 tahun 

Kriteria berat badan anak balita laki-laki pria biasanya mempunyai berat badan 

berkisar 14,1 -24,2 kg. Sedangkan anak balita perempuan umumnya mempunyai 

berat berkisar 13,7-24,9 kg. 

 

3.3 Balita 

Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, pada masa ini ditandai 

dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan disertai 

dengan perubahan yang memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih banyak 

dengan kualitas yang tinggi. Akan tetapi, balita termasuk kelompok yang rawan gizi 

serta mudah menderita kelainan gizi karena kekurangan makanan yang dibutuhkan. 

Konsumsi makanan memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik dan 

kecerdasan anak sehingga konsumsi makanan berpengaruh besar terhadap status 

gizi anak untuk mencapai pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. (Ariani, 2017)  

Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia diatas satu tahun atau 

lebih popular dengan pengertian anak dibawah lima tahun. Balita adalah istilah 

umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah(3-5 tahun). Saat usia 

batita, anak masih tergantung penuh pada orangtua untuk melakukan kegiatan 

penting, seperti mandi, buang air dan makan. (Setyawati, Veria, & Harianti, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

3.4 Rancang Bangun 

Perancangan merupakan salah satu hal yang penting dalam membuat 

program. Adapun tujuan dari perancangan ialah untuk memberi gambaran yang 

jelas lengkap kepada pemrogram dan ahli teknik yang terlibat. Perancangan harus 

berguna dan mudah dipahami sehingga mudah digunakan. Perancangan atau 

rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menterjemahkan hasil analisa dan 

sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail 

bagaimana komponen-komponen sistem di implementasikan. (Hasyim, Hidayah, & 

Latisuro, 2014) 

 

3.5 Website 

Website adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs, yang 

terangkum didalam sebuah domain atau juga subdomain, yang lebih tempatnya 

berada di dalam WWW (World Wide Web) yang tentunya terdapat di dalam 

Internet. Halaman website biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format 

Hyper Text Markup Language (HTML), yang bisa diakses melalui HTTP, HTTP 

adalah suatu protokol yang menyampaikan berbagai informasi dari server website 

untuk ditampilkan kepada para user atau pemakai melalui web browser. (Pontoh & 

Lumenta, 2016) 

 

3.6 MySQL 

MySql merupakan sebuah perangkat lunak manajemen basis data 

(database management system) yang menggunakan perintah dasar SQL. MySql 

memiliki 2 lisensi, yaitu Free Software (perangkat lunak bebas) dan Shareware 

(perangkat lunak yang penggunaanya terbatas). MySQL merupakan DBMS (server 
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database) yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung 

data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak user. (Raharjo, 2015) 

 

3.7 Bootstrap 

Bootstrap merupakan framework untuk membangun desain web secara 

responsif. Artinya, tampilan web yang dibuat oleh bootstrap akan menyesuaikan 

ukuran layer dan browser yang kita gunakan baik di desktop, tablet ataupun mobile 

device. Dengan bootstrap kita juga bisa membangun web dinamis ataupun statis. 

(Alatas, 2013) 

 

3.8  PHP 

PHP: hypertext preprocessor (PHP) adalah suatu bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk menterjemahkan basis kode program menjadi kode mesin 

yang dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat server-side yang ditambahkan 

ke HTML. (Supono & Putratama, 2018) 

 

3.9 HTML 

Hypertext Markup Languange (HTML) merupakan salah satu bahasa yang 

biasa digunakan oleh pengguna dalam membuat tampilan yang digunakan oleh web 

application. (Endra & Aprilita, 2018) 

 

3.10  Framework Laravel 

Framework adalah suatu struktur konseptual dasar digunakan untuk 

memecahkan atau menangani suatu masalah yang bersifat kompleks. Singkatnya, 

framework merupakan suatu kerangka kerja dari sebuah website yang akan 

dibangun. Dengan menggunakan kerangka tersebut, waktu yang perlukan dalam 
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membangun sebuah website menjadi lebih singkat dan memudahkan dalam proses 

perbaikan. (Naista, 2017). 

 

3.11 SDLC 

Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam 

membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah “Linear Sequential 

Model”. Model ini sering disebut juga dengan “classic life cycle” atau metode 

waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generic pada rekayasa perangkat 

lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970 

sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak 

dipakai dalam Software Engineering (SE). Model ini melakukan pendekatan secara 

sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang 

dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 

(Pressman, 2015). 

 

Fase-fase dalam SDLC Waterfall menurut (Pressman, 2015): 

 

Gambar 3.1 Fase-fase SDLC 

1. Communication (Project Initiation & Requirements Gathering)  

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya 

komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, seperti 

menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang 
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diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. 

Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan 

internet. 

2. Planning (Estimating, Scheduling, Tracking)  

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko resiko yang dapat 

terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang 

ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking 

proses pengerjaan sistem. 

3. Modeling (Analysis & Design) 

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem yang 

berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan 

interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran 

besar dari apa yang akan dikerjakan.  

4. Construction (Code & Test)  

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain 

menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah 

pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang 

sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi 

untuk nantinya diperbaiki. 

5. Deployment (Delivery, Support, Feedback)  

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke customer, 

pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi software, 

dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar 
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sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Deskripsi pekerjaan membahas tentang perancangan sistem yang 

didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Pada tahap 

ini akan dilakukan Elisitasi Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Merancang sistem dan 

Implementasi sistem. 

 

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Tahapan ini merupakan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan 

dalam membangun aplikasi, Proses-proses yang dilakukan yaitu melakukan survei, 

observasi dan melakukan wawancara pada kader Posyandu Perumahan Taman 

Anggun Sejahtera (PerumTAS) 4 Regency kabupaten Sidoarjo untuk mengetaui 

proses bisnis yang berjalan pada posyandu tersebut. Tahapan dari pembuatan 

aplikasi dimulai dengan tahap perencanaan yang membahas proses pengumpulan 

informasi berupa data-data dari hasil wawancara dan survei observasi sebagai 

berikut. 

1. Wawancara 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada Posyandu 

PerumTAS 4 Regency kabupaten Sidoarjo dan memperoleh kebutuhan-

kebutuhan yang dibutuhkan oleh Posyandu sebagai acuan membangun aplikasi 

yang akan dirancang. Proses wawancara dilakukan melalui google meet 

bersama dengan ketua kader dari Posyandu PerumTAS 4 Regency. 

 

 



20 

 

 

 

2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati dan mengidentifikasi permasalahan 

yang terjadi pada Posyandu PerumTAS 4 Regency Kabupaten Sidoarjo. 

 

4.1.1  Analisis Bisnis 

Analisis bisnis dilakukan setelah melalui tahapan wawancara dan 

observasi yang meliputi identifikasi masalah, identifikasi pengguna, identifikasi 

data dan identifikasi fungsi. 

A. Identifikasi Masalah 

Tabel 4.1 Tabel identifikasi masalah 

No Permasalahan Penyebab Solusi 

1.  Proses pemantauan berat 

badan balita apakah 

sesuai dengan kriteria 

atau tidak belum ada  

Untuk 

mengetahui 

perkembangan 

berat badan 

balita hanya 

melalui kia 

dan pihak 

posyandu 

tidak memiliki 

data tersebut 

sehingga 

untuk 

membuat 

laporan 

kepada 

puskesmas 

mengalami 

kesulitan 

Membuat 

aplikasi 

website 

perkembangan 

berat badan 

anak balita 
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B. Identifikasi Pengguna 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan identifikasi masalah maka dapat 

diidentifikasi pengguna yang  terlibat dalam sistem adalah sebagi berikut : 

1. Admin/Kader 

2. Orang tua anak balita 

C. Identifikasi Data 

Identifikasi data yang melibatkan data apa saya yang digunakan dalam proses 

pencatatan perkembangan berat badan anak balita, beberapa data yang 

diperlukan dalam proses tersebut : 

1. Data penimbangan balita 

2. Data balita  

3. Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) bagian pencatatan penimbangan 

balita 

D. Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Setelah melakukan proses identifikasi pengguna dan identifikasi data, maka 

dilakukan proses identifikasi kebutuhan fungsional yaitu : 

1. Fungsi Login Akun Admin/Kader 

2. Fungsi Login Akun Orang Tua 

3. Fungsi Pencatatan Penimbangan Berat Badan Anak Balita 

4. Fungsi Cetak Laporan Pencatatan Penimbangan Berat Badan Anak Balita 

5. Fungsi Registrasi akun Orang Tua 

6. Fungsi Lihat Data Perkembangan Berat Badan Anak Balita  
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4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan 

melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi berserta data 

yang dibutuhkan, juga mengidentifikasi permasalahan yang ada. Maka dapat 

dilakukan identifikasi pengguna untuk desain sistem yang akan dibuat. Pengguna 

sistem tersebut yaitu : 

 

Tabel 4.2 Tabel Analisis Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Tanggung Jawab Kebutuhan 

1. Admin/Kader - Mengelola dan 

melakukan 

pencatatan 

perkembangan 

berat badan 

anak balita. 

- Mengelola 

laporan data 

perkembangan 

berat badan 

anak balita 

 

- Dapat 

menginputkan 

data 

perkembangan 

berat badan 

anak balita 

- Melakukan 

update data 

perkembangan 

berat badan 

anak balita 

- Melakukan 

delete data 

perkembangan 

berat badan 

anak balita 

- Mencetak 

laporan data 

perkembangan 
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No Pengguna Tanggung Jawab Kebutuhan 

berat badan 

anak balita 

2. Orang tua 

anak balita 

- Melakukan 

Regristrasi 

akun orang tua 

- Melakukan 

pemantauan 

data 

perkembangan 

anak balita 

- Dapat 

mengakses 

halaman orang 

tua 

- Melihat data 

perkembangan 

berat badan 

anak balita 

yang 

bersangkutan 

 

4.2  Kebutuhan Analisis 

 

4.2.1  Analisis Kebutuhan Data 

1. Data Penimbangan merupakan data master yang digunakan untuk menyimpan 

data perkembangan berat badan balita. Data penimbangan yang dibutuhkan 

adalah NIK balita, nama balita, jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, 

cara pengukuran, absensi penimbangan, buku KIA, tanggal pengukuran, 

keterangan  

2. Data Balita merupakan data master yang digunakan untuk menyimpan data 

balita. Data Balita yang dibutuhkan adalah NIK orang tua, No.KK, nama orang 

tua, alamat, NIK balita, nama balita, nama ayah, jenis kelamin, tanggal lahir, 

anak ke, asi eksklusif, kelahiran, tinggi badan lahir, berat badan lahir, lingkar 

kepala, lingkar lengan 
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3. Buku KIA merupakan data yang digunakan untuk mengetahui kriteria 

perkembangan berat badan pada balita 

 

4.2.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Perangkat Keras 

1. Processor : i5 7400 

2. RAM : 8 GB 

3. Harddisk : 1 TB 

4. VGA : 128 Mb 

5. Mouse dan Keyboard 

6. Wifi 

7. Monitor 1024 x 768 pixels 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak 

1. Sistem Operasi : Windows 10 

2. XAMPP 

3. Visual Studio Code 

4. Laravel 
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4.3 Merancang Sistem 

 

4.3.1 System Flow Login Akun Admin/Kader 

System flow login akun admin ini dimulai dari admin membuka website 

pencatatan perkembangan berat badan anak balita kemudian menginputkan 

username dan password pada halaman login yang nantinya sistem akan memeriksa 

username dan password tersebut apabila username dan password salah akan 

diminta menginputkan username dan password kembali, namun jika benar makan 

akan masuk ke website dan sistem akan menampilkan halaman utama atau 

dashboard. 

 

 

Gambar 4.1 System Flow Login Akun Admin/Kader 
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4.3.2 System Flow Login Akun Orang Tua 

System flow login akun Orang Tua ini dimulai dari Orang Tua membuka 

website pencatatan perkembangan berat badan anak balita kemudian menginputkan 

username dan password pada halaman login yang nantinya sistem akan memeriksa 

username dan password tersebut apabila username dan password salah akan 

diminta menginputkan username dan password kembali, namun jika benar makan 

akan masuk ke website dan sistem akan menampilkan halaman utama atau 

dashboard. 

 

 

Gambar 4.2 System Flow Login Akun Orang tua 
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4.3.3 System Flow Pencatatan Berat Badan Anak Balita 

System flow pencatatan berat badan anak balita proses dimulai dengan 

admin/kader melakukan login pada sistem yang nantinya akan menampilan 

halaman login, kemudian admin/kader memasukan username dan password untuk 

admin/kader yang nantinya akan diperiksa oleh sistem apakah username dan 

password tersebut benar, apabila salah maka admin/kader akan kembali ke halaman 

awal. Namun jika username dan password benar maka sistem akan menampilkan 

halaman utama atau dashboard, dimana pada halaman tersebut terdapat beberapa 

menu utama dan admin/kader memilih menu penimbangan yang nantinya akan 

muncul halaman penimbangan. Selanjutnya admin/kader memilih menu tambah 

data penimbangan yang nantinya sistem akan menampilkan form pencatatan 

penimbangan data anak balita yang harus diisi oleh admin/kader setelah mengisi 

maka data penimbangan akan disimpan oleh sistem dan kembali ke menu utama 

penimbangan, kemudian sistem akan menampilkan keterangan dari berat badan 

anak balita tersebut. Admin/kader dapat mencetak laporan pencatatan penimbangan 

berat badan anak balita dengan memilih tombol cetak data maka laporan akan 

tercetak dalam bentuk format excel. 
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Gambar 4.3 System Flow Pencatatan Berat Badan Anak Balita 
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4.3.4 System Flow Registrasi Akun Orang tua 

System flow Registrasi Akun Orang tua diawali dengan login akun orang 

tua namun apabila tidak memiliki akun dapat melakukan daftar akun dengan 

memilih tombol daftar akun, Kemudian sistem akan menampilkan form registrasi 

akun orang tua yang harus diisi oleh orang tua dan data tersebut akan disimpan 

dalam sistem menjadi data user. Setelah mendaftarkan akun, akun tersebut akan 

divalidasi oleh admin/kader untuk dimasukkan data yang terkait dengan akun 

tersebut, sehingga pada tampilan orang tua sistem akan menampilkan data terkait 

tentang orang tua tersebut.    
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Gambar 4.4 System Flow Regristrasi Akun Orang Tua 
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4.3.5 System Flow Lihat Data Penimbangan Berat Badan Anak Balita 

System flow lihat data penimbangan berat badan anak balita diawali 

dengan login akun orang tua kemudian sistem akan memvalidasi akun apabila salah 

harus mengulang memasukkan username dan password, namun jika akun benar 

akan masuk ke halaman dashboard orang tua. Kemudian orang tua dapat memilih 

menu penimbangan yang berisi data perkembangan berat badan anak balita dari 

orang tua tersebut. 

 

 

Gambar 4.5 System Flow Lihat Data Perkembangan Berat Badan Anak Balita 
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4.3.6 System Flow Dashboard Admin/Kader 

System flow dashboard pada admin/kader dimulai dari admin/kader 

melakukan login akun kemudian sistem akan memvalidasi akun tersebut apabila 

salah makan akan kembali ke halaman login namun jika benar sistem akan 

menampilkan halaman dashboard. 

 

 

Gambar 4.6 System Flow Dashboard Admin/Kader 
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3.4.7  System Flow Dashboard Orang Tua 

System flow dashboard pada orang tua dimulai dari orang tua melakukan 

login akun kemudian sistem akan memvalidasi akun tersebut apabila salah makan 

akan kembali ke halaman login namun jika benar sistem akan menampilkan 

halaman dashboard. 

 

 

Gambar 4.7 System Flow Dashboard Orang Tua 
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4.4  Struktur Basis Data 

 

4.4.1  Context Diagram 

Context diagram menggambarkan proses sistem secara umum. Berikut ini 

adalah context diagram dari website pencatatan perkembangan berat badan anak 

balita pada Posyandu PerumTAS 4 Regency yang dapat dilihat pada gambar 4.8 di 

bawah ini. Pada sistem ini membutuhkan data penimbangan, data user dan data bayi 

untuk proses berjalannya sistem sedangkan proses yang lain berdasarkan sistem 

lain. 

 

 

 Gambar 4.8 Context Diagram  

 

4.4.2  Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Berikut ini merupakan bentuk DFD level 0 dari website pencatatan 

perkembangan berat badan anak balita pada Posyandu PerumTAS 4 Regency, pada 

DFD Level 0 terdapat 7 proses yaitu proses login, registrasi orang tua, pengelolaan 
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penimbangan namun untuk sistem pencatatan perkembangan berat badan anak 

balita hanya memuat 3 proses yaitu Login, Regristrasi, dan pengelolaan data 

penimbangan  

 

 

Gambar 4.9 DFD Level 0 
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dapat dilihat pada gambar 4.10 dibawah ini. 

 

 

  Gambar 4.10 Concept Data Model 
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4.4.4  PDM 

Physical Data Model merupakan hasil dari Conceptual Data Model yang 

sudah degenerate. Untuk hasilnya terlihat seperti gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.11 Physical Data Model 
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Tabel 4.3 Tabel Users 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 Id_user Int 20 Primary Key 

2 Nik Varchar 255  

3 Username Varchar 255  

4 Name Varchar 255  

5 Email Timestamp   

6 Password Varchar 255  

7 Role Varchar 255  

  

 

4.5.2  Tabel Bayi 

 Nama Tabel : Bayi 

  Primary Key : id_bayi  

 Fungsi : Menyimpan data anak balita 

 

Tabel 4.4 Tabel Bayi 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 Id_bayi Int 20 Primary Key 

2 Id_ortu Int 20  

3 Nik_bayi Varchar 255  

4 Nama_ayah Varchar 255  

5 Nama_bayi Varchar 255  

6 Jenis_kelamin Varchar 255  

7 Ttl Date   

8 Anak_ke Varchar 255  

9 Tinggi_badan_lahir Varchar 255  

10 Berat_badan_lahir Varchar 255  

11 Asi Varchar 255  

12 Kelahiran Varchar 255  
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No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

13 Lingkar_lengan Int 11  

14 Lingkar_kepala Int 11  

 

 

4.5.3  Tabel Penimbangan 

Nama Tabel : Penimbangan 

 Primary Key : id_penimbangan 

 Fungsi : Menyimpan data penimbangan anak balita 

 

Tabel 4.5 Tabel Penimbangan 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 Id_penimbangan Int 20 Primary Key 

2 Id_bayi Int 20 Foreign Key 

3 Bb_bayi Varchar 255  

4 Tb_bayi Varchar 255  

5 Cara_pengukuran Varchar 255  

6 Tanggal_pengukuran Date   

7 Umur_penimbangan Varchar 255  

8 Absensi_penimbangan Varchar 50  

9 Buku_kms Varchar 50  

10 Keterangan Varchar 255  

 

 

4.6  Implementasi Sistem  

 

4.6.1  Implementasi Halaman Website Admin/Kader 

Halaman admin/kader merupakan halaman yang digunakan untuk 

mengelola pencatatan perkembangan berat badan anak balita, yang dapat 

mengakses halaman website tersebut hanya pihak berwenang yang memiliki hak 

akses penuh yaitu admin/kader. Sebelumnya admin/kader diharuskan login pada 
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halaman login terlebih dahulu agar dapat mengakses fungsi pada website, berikut 

tampilan halaman login pada website pencatatan perkembangan berat badan anak 

balita seperti terlihat pada gambar 4.12  

 

Gambar 4.12 Tampilan Halaman Login 

 

Kemudian admin/kader memasukan username dan password dengan 

benar maka akan diarahkan pada halaman utama atau dashboard seperti yang 

terlihat pada gambar 4.13 
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Gambar 4.13 Tampilan Halaman Dashboard 

 

Pada halaman utama atau dashboard terdapat menu utama yaitu 

penimbangan yang dapat dilihat pada gambar 4.14 adalah halaman yang digunakan 

untuk melihat data penimbangan anak balita, menambah data penimbangan anak 

balita, dan mencetak laporan data penimbangan anak balita. Data penimbangan 

anak balita yang telah ditambahkan tersebut dapat diubah atau dihapus. 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan Halaman Menu Penimbangan 
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Pada menu penimbangan terdapat fitur tambah data yang berisikan form 

pencatatan data penimbangan anak balita seperti pada gambar 4.15 yang digunakan 

untuk mencatat data penimbangan balita. 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan Halaman Form Pencatatan Perkembangan Berat Badan 

Anak Balita 

 

Kemudian juga terdapat fitur cetak laporan 4.16 yang seperti pada gambar 

yang digunakan untuk mencetak laporan data penimbangan balita yang sudah 

diinputkan, data penimbangan yang telah dicetak akan berupah sebuah file exel. 
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Gambar 4.16 Tampilan Halaman Cetak Laporan 

 

4.6.2  Implementasi Halaman Website Orang Tua 

Halaman website orang tua merupakan halaman yang digunakan untuk 

melihat data perkembangan berat badan anak balita dari orang tua tersebut, yang 

dapat mengakses halaman website tersebut hanya pihak berwenang yang memiliki 

hak akses penuh yaitu orang tua dari anak balita. Sebelumnya orang tua diharuskan 

login pada halaman login terlebih dahulu agar dapat mengakses fungsi pada 

website, berikut tampilan halaman login pada website pencatatan perkembangan 

berat badan anak balita seperti terlihat pada gambar 4.17 
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Gambar 4.17 Tampilan Halaman Login 

 

Apabila orang tua belum memiliki akun maka orang tua wajib mendaftar 

atau membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi form daftar akun seperti pada 

gambar 4.18, setelah mendaftar akun tersebut akan di vertifikasi oleh admin/kader 

untuk nantinya dihubungkan dengan data anak balita dari orang tua yang 

bersangkutan. 
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Gambar 4.18 Tampilan Halaman Daftar Akun Orang Tua 

 

Kemudian akan tampil dashboard yang berisi beberapa menu utama salah 

satunya adalah menu penimbangan dimana menu tersebut berguna untuk memantau 

perkembangan berat badan anak balita dari orang tua tersebut, tampilan menu 

penimbangan seperti pada gambar 4.19 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan Halaman Menu Penimbangan 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilakukan di Posyandu 

PerumTAS 4 Regency Sidoarjo menghasilkan aplikasi website Pencatatan 

Perkembangan Berat Badan Anak Balita yang meliputi pencatatan perkembangan 

berat badan anak balita, pencetakan laporan dan melihat data perkembangan berat 

badan anak balita. 

 

5.2 Saran 

Website pencatatan perkembangan berat badan anak balita pada Posyandu 

PerumTAS 4 Regency Sidoarjo tentunya memiliki banyak kekurangan. Oleh karena 

itu, untuk pengembangan website menjadi lebih baik terdapat beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Website Pencatatan Perkembangan Berat Badan Anak pada Posydandu 

PerumTAS 4 Regency dapat dikembangkan dengan dibuat versi androidnya. 

2. Diharapkan dikemudian hari pihak Posyandu PerumTAS 4 Regency dapat 

melakukan maintenance untuk menjaga keamanan dan perfoma pada website 

pencatatan perkembangan berat badan anak balita pada Posyandu PerumTAS 4 

Regency Sidoarjo. 

 

 

 



 

47 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Alatas, H. (2013). Responsive Web Design dengan PHP dan Bootstrap. 

Yogyakarta: Lokomedia. 

 

Ariani, A. P. (2017). Ilmu Gizi - dilengkapi dengan standar penilaian status Gizi 

dan daftar komposisi bahan makanan. Yogyakarta: Nuha Medika. 

 

Endra, R. Y., & Aprilita, D. S. (2018). E-Report Berbasis Web Menggunakan 

Metode Model View Controller Untuk Mengetahui Peningkatan 

Perkembangan Prestasi Anak Didik. Jurnal SIstem Informatika dan 

Telematika. 

 

Hasyim, N., Hidayah, N. A., & Latisuro, S. W. (2014). Rancang Bangun Sistem 

Informasi Koperasi Berbasis Web Pada Koperasi Warga Baru MTS N 17 

Jakarta. Studia Informatika : Jurnal Sistem Informasi, 1-10. 

 

Kemenkes, R. (2011). Pedoman Umum Pelaksanaan Posyandu. Jakarta: 

Department Kesehatan RI. 

 

Naista, D. (2017). Codeigniter Vs Laravel Kasus Membuat Website Pencari Kerja. 

Yogyakarta: Lokomedia. 

 

Pontoh, R. I., & Lumenta, A. (2016). Arsip Digital Dokumen Kontrak Berbasis Web 

Pada Pt. Abdi Pratama Perkasa. E-journal Teknik Elektro dan Komputer, 

25. 

 

Pressman, R. (2015). Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi Buku I. 

Yogyakarta: Andi. 

 

Raharjo, B. (2015). Mudah Belajar Python Untuk Aplikasi Desktop dan Web. 

Bandung: Informatika. 

 

Setyawati, Veria, V. A., & Harianti, E. (2018). Buku Ajar Dasar Ilmu Gizi 

Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: DeepublishnPublisher, CV Budi 

Utama. 

 

Supariasa, I., Bakri, B., & Fajar, I. (2016). Penilaian Status Gizi / I Dewa Nyoman 

Supariasa. Jakarta: EGC. 

 

 



48 

 

 

 

Supono, & Putratama, V. (2018). Pemrograman Web dengan Menggunakan PHP 

dan Framework Codeigniter. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 

 

 

 


