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ABSTRAK 

 

Posyandu merupakan layanan kesehatan masyarakat yang menjadi salah 

satu program utama Pemerintah Indonesia bagi kesehatan bayi, balita dan ibu hamil. 

Kegiatan rutin yang dilakukan posyandu meliputi pertumbuhan bayi ataupun balita, 

perkembangan bayi ataupun balita, pemberian imunisasi bayi ataupun balita dan 

Ibu hamil. Posyandu biasa dimotori oleh kader yang terpilih di wilayahnya dan 

dengan bimbingan dari petugas Kesehatan. Perumahan Taman Anggun Sejahtera 

(PerumTAS) 4 Regency Kelurahan Jambangan, Kecamatan Candi, Kabuaten 

Sidoarjo terdapat posyandu yang memberdayakan masyarakat dan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar 

utamanya untuk memercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu di 

Perum TAS 4 Regency dalam pengelolaan data proses penginputan dilakukan dua 

kali yaitu pada buku pembukuan kader dan buku KIA orang tua dimana hal tersebut 

mengurangi efisiensi waktu dan dapat mengalami ketidaksamaan data dalam proses 

penginputannya yang rentan terjadi permasalahan, seperti redundansi data dan 

kehilangan data . 

Oleh karena itu, diperlukannya rancang bangun aplikasi pengelolaan data 

imunisasi dan gizi berbasis website pada Posyandu Perumtas 4 Regency, sehingga 

dapat mempermudah pengelolaan data yang dimiliki. 
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Hasil penelitian menunjukkan rancang bangun aplikasi pengelolaan data 

imunisasi dan gizi berbasis website pada Posyandu Perumtas 4 Regency dapat 

mempermudah pencatatan dan pelaporan tentang imunisasi dan gizi. 

Kata kunci : website, Laravel, Posyandu  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) adalah salah satu bentuk kegiatan 

swadaya masyarakat yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Manusia (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 memercepat 

penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu Perumtas 4 Regency merupakan 

posyandu yang di lingkungan Perumahan Taman Anggun Sejahtera 4 Regency 

Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kegiatan 

rutin setiap bulannya. Salah satu pelayanan yang ada pada posyandu adalah 

pemberian imunisasi dan gizi terhadap bayi dan balita pada lingkungan Perumahan 

Taman Anggun Sejahtera 4 Regency. 

Berdasarkan hasil wawancara pada Posyandu Perumtas 4 Regency 

pengolahan data imunisasi dan gizi masih dilakukan dengan menggunakan cara 

penginputan manual. Pada pengelolaan data proses penginputan dilakukan dua kali 

yaitu pada buku pembukuan kader dan buku KIA orang tua dimana hal tersebut 

mengurangi efisiensi waktu dan dapat mengalami ketidaksamaan data dalam proses 

penginputannya. Dengan banyaknya data imunisasi dan gizi hal ini juga 

menyebabkan kader mengalami kesulitan dalam proses pencarian suatu data. 
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Dengan kondisi seperti diatas proses pengolahan data imunisasi dan gizi 

memerlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan 

yaitu membuat rancang bangun aplikasi pengelolaan data imunisasi dan gizi 

berbasis website pada Posyandu Perumtas 4 Regency. Dengan harapan dapat 

membantu dan mempermudah kader dalam melakukan pengelolaan data imunisasi 

dan gizi untuk mengurangi resiko terjadi kesalahan dalam penginputan data. 

Sedangkan untuk orang tua dapat melihat data imunisasi dan gizi dari anak mereka. 

Aplikasi ini berbasis website sehingga aplikasi dapat digunakan di berbagai 

platform yang menggunakan web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera Browser dan lain-lain. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah laporan kerja praktik ini adalah bagaimana merancang 

bangun fitur aplikasi pengelolaan data imunisasi dan gizi berbasis website pada 

Posyandu Perumtas 4 Regency. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan untuk memberi batasan dalam kegiatan 

kerja praktik ini adalah : 

1. Aplikasi ini hanya mencakup rancang bangun pengelolaan data imunisasi dan 

gizi. 

2. Aplikasi yang dibuat hanya di peruntukan di Posyandu Perumtas  4 Regency. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya kerja praktik ini adalah merancang bangun 

aplikasi pengelolaan data imunisasi dan gizi berbasis website pada Posyandu 

Perumtas 4 Regency. 

 

1.5 Manfaat Penelitan 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pembuatan rancang bangun 

aplikasi pengelolaan data imunisasi berbasis website pada Posyandu Perumtas 4 

Regency ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Posyandu Perumtas 4 Regency mempermudah kader dalam 

memantau, mengakses, dan mengelola data imunisasi dan gizi 

2. Manfaat bagi Universitas Dinamika adalah mempunyai hubungan yang baik 

dengan masyarakat dalam hal ini yaitu para kader Posyandu Perumtas 4 

Regency. 

3. Manfaat bagi mahasiswa adalah dapat mengimplementasikan hasil belajar dan 

dapat memberikan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan dan ilmu 

dalam dunia kerja. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Identitas Instansi 

Nama  :  Posyandu Perumtas 4 Regency 

Alamat : Perumtas 4 Regency, Jambangan, Candi Sidoarjo, Jawa Timur 

Telepon  :  0812-3555-9478 

Email  :  posyandup4@gmail.com 

 

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. 

 

2.3 Logo Posyandu Perumtas 4 Regency 

Logo Posyandu Perumtas 4 Regency Desa Jambangan Kecamatan Candi 

Kota Sidoarjo adalah sebagai berikut : 

 



5 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo Posyandu Perumtas 4 Regency  

 

2.4 Visi Instansi 

Mampu mendeteksi dan memantau perkembangan kesehatan masyarakat 

lingkungan Perumtas 4 Regency demi terciptanya peningkatan kesehatan 

masyarakat 

 

2.5 Misi Instansi 

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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2.6 Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Posyandu Perumtas 4 

 

Keterangan tugas dan fungsi pengurus dari Posyandu Perumtas 4 Regency 

adalah sebagai berikut:  

1. Ketua dan Wakil Ketua 

a. Membuat dan mengesahkan beberapa keputusan yang bersifat strategis 

melalui kesepakatan para anggota kader 

b. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan organisasi guna membuat 

program kerja Posyandu maksimal  

c. Bertanggung jawab secara internal serta Memimpin rapat Posyandu 

2. Sekretaris 

a. Bertanggung jawab tentang segala administrasi Posyandu 

b. Pengelolaan pengarsipan data atau dokumen 

c. Sebagai mediator antara ketua dan kader lainnya. 
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3. Bendahara 1 

Bendahara 1 bertugas seebagai pengurus administrasi dana Posyandu dan 

penanggung jawab atas kas Posyandu. 

4. Bendahara 2 

Sebagai pengurus administrasi dana konsumsi Indeks Masa Tubuh (IMT) 

yang dibagikan setiap bulannya kepada bayi dan balita yang melakukan 

penimbangan di Posyandu Perumtas 4 Regency serta konsumsi yang dibagikan 

kepada para kader. 

5. Kader 

Kader bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu setiap adanya 

kegiatan Posyandu berlangsung. 

 

2.7 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. 
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Gambar 2.3 Lokasi Posyandu Perumtas 4 Regency 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Posyandu 

Menurut (Kementerian Kesehatan RI, 2011), Posyandu merupakan salah 

satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis 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/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka 

Kematian Bayi. 

Posyandu yang terintegrasi adalah kegiatan pelayanan sosial dasar 

keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaannya 

dilakukan secara koordinatif dan integratif serta saling memperkuat antar kegiatan 

dan program untuk kelangsungan pelayanan di Posyandu sesuai dengan 

situasi/kebutuhan lokal yang dalam kegiatannya tetap memperhatikan aspek 

pemberdayaan masyarakat. 

 

3.2 Imunisasi 

Menurut (Hidayat, 2005), Imunisasi merupakan usaha memberikan 

kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar 

tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Sedangkan 

yang dimaksud dengan vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang 

pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan seperti 

vaksin BCG, DPT, Campak dan melalui mulut seperti vaksin Polio. 



10 

 

 

 

Menurut (Hidayat, 2005), Pemberian imunisasi pada anak mempunyai 

tujuan agar tubuh kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga dapat menurunkan 

angka mordibitas serta dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi, kekebalan tubuh juga dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya terdapat tingginya kadar antibody pada saat dilakukan imunisasi, 

potensi antigen yang disuntikkan, waktu antara pemberian imunisasi, mengingat 

efektif dan tidaknya imunisasi tersebut akan tergantung pada faktor yang 

mempengaruhinya sehingga kekebalan tubuh dapat diharapkan pada diri anak 

 

3.3 Gizi 

Menurut (Kusharisupeni, 2007), Gizi mempunyai peranan besar dalam 

daur kehidupan. Semua orang sepanjang kehidupan membutuhkan nutrien yang 

sama, namun dalam jumlah yang berbeda. Nutrien tertentu yang didapat dari 

makanan, melalui peranan fisiologis yang spesifik dan tidak tergantung pada 

nutrien yang lain, sangat dibutuhkan untuk hidup dan sehat 

Menurut (Supariasa, 2002), Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam 

pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan 

anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh 

keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. Penelitian status gizi 

merupakan pengukuran yang didasarkan pada data antropometri serta biokimia dan 

riwayat. 
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3.4 Pengertian Rancang Bangun 

1. Rancang 

Menurut (Sutabri, 2012), “Rancang adalah kegiatan yang memiliki tujuan 

untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilian alternatif sistem yang terbaik.” 

2. Bangun 

Menurut (Pressman, 2010), “Pembangunan atau bangun sistem adalah 

kegiatan mencipatakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem 

yang telah ada secara keseluruhan”.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa rancang bangun adalah penggambaran, 

perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa yang merupakan 

hasil dari analisa kedalam suatu kesatuan bentuk paket perangkat lunak yang utuh 

dan berfungsi. Pada laporan ini rancang bangun digunakan dalam pembuatan 

Aplikasi Pengelolaan Data Imuniasi dan Gizi dari perencanaan, penggambaran, 

hingga pengembangan aplikasi menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi pada 

saat penggunaannya oleh pihak penyelia. 

 

3.5 Website 

Menurut (Abdulloh, 2016), Website atau disingkat web, dapat diartikan 

sekumpulan halaman yang terdiri atas beberapa laman yang berisi informasi dalam 

bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya 

yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Lebih jelasnya, website merupakan 

halaman-halaman yang berisi informasi yang ditampilkan oleh browser, seperti 

Mozilla Firefox, Google Chrome, atau yang lainnya  
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Menurut (Bekti, 2015), Website merupakan kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, 

animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Dalam rancang 

bangun ini, aplikasi yang dibangun berbasis website agar semua device dapat 

mengakses aplikasi tanpa perlu penginstallan terlebih dahulu dan mempermudah 

kinerja kader posyandu perumtas 4 regency dalam proses pengelolaan data 

imunisasi dan gizi.  

 

3.6 PHP (Hypertext Proprocessor) 

Menurut (Supono & Putratama, 2018), PHP (Hypertext Preprocessor) 

adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan baris 

kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang 

berbasis server-side yang dapat ditambahkan ke dalam HTML 

Menurut (Sutopo, Cahyadi, & Arifin, 2016), PHP adalah salah satu server-

side yang dirancang khusus untuk aplikasi web. PHP disisipkan diantara bahasa 

HTML dan karena bahasa server-side, maka bahasa PHP akan dieksekusi di server, 

sehingga yang dikirimkan ke browser adalah hasil jadi dalam bentuk HTML, dan 

kode PHP tidak akan terlihat. PHP termasuk Open Source Product. Jadi, dapat 

diubah source code dan mendistribusikanya secara bebas. Dalam membangun 

aplikasi ini, digunakan bahasa PHP untuk membuat web yang dinamis untuk 

mendukung framework Laravel dalam proses pengembangan. 
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3.7 MySQL 

Menurut (Kadir, 2009), Mysql adalah salah satu jenis database server yang 

sangat popular,hal ini disebabkan karena MySQL menggunakan SQL sebagai 

bahasa dasar untuk mengakses databasenya. MySQL bersifat open source, software 

ini di lengkapi dengan source code (kode yang dipakai untuk membuat MySQL), 

bentuk executable-nya atau kode yang dapat dijalankan secar langsung oleh sistem 

operasi. MySQL (My Structure Query Language) atau yang biasa dibaca ”ma-se-

kuel” adalah sebuah program pembuat database yang bersifat open source, artinya 

siapa saja boleh menggunakannya dan tidak dicekal. Kelebihan dari MySQL adalah  

menggunakan bahasa Query standar yang dimiliki SQL (Structure Query 

Language). 

Menurut (Madcoms, 2008), SQL adalah suatu bahasa permintaan yang 

terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program pengakses database 

seperti Oracle, Posgres SQL, SQL Server, dan lain-lain 

 

3.8 HTML 

Menurut (Kustiyaningsih & Anamisa, 2011), HTML adalah kependekan 

dari Hyper Text Markup Language. Dokumen HTML adalah text murni dapat 

dibuat dengan editor teks sembarang. Dokumen ini dekenal sebagai webpage. File-

file HTML ini berisi instruksi-instruksi yang kemudian di terjemahkan oleh browser 

yang berada di komputer client (users) sehingga isi informasinya dapat 

diitampilkan secara visual di komputer menggunakan (users). 

HTML dikenal sebagai standar bahasa yang digunakan untuk 

menampilkan dokumen web. Yang bisa dilakukan dengan HTML yaitu:  

1. Mengontrol tampilan dari webpage dan contentnya. 
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2. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga diakses dari seluruh dunia. 

3. Membuat online form yang bisa digunakan untuk mengganti pendaftarn, 

transaksi secara online. 

4. Menambahakan onejek-objek seperti image, audio, video dan juga java applet 

dalam dokumen HTML. 

 

3.9 SDLC 

Menurut (Sukamto & Shalahuddin, 2015),  SDLC atau software 

development life cycle atau sering disebut system development life cycle adalah 

poses mengembangkan atau mengubah suatu sistem Perangkat lunak dengan 

menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk 

mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya. 

Model pengembangan yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini 

adalah model waterfall. Menurut (Sukamto & Shalahuddin, 2015), model Watefall 

adalah model SDLC air terun (waterfall) yang sering juga disebut model sekuensial 

liniar (sequential linier) atau alur hidup klasik. Model air terun menediakan 

Pendekataan alur hiup perangkat lunak secara sikuensial atau terurut dimulai dari 

analisis design, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung (support). 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Metode yang digunakan dalam merancang bangun aplikasi website 

pengelolaan data imunisasi dan gizi pada Posyandu Perumtas 4 Regency ini adalah 

metode waterfall, metodelogi ini sebagai landasan dalam pembuatan aplikasi secara 

terstruktur dan berurutan. Berikut tahapan-tahapan dari metode waterfall. 

 

Gambar 4.1 Metode Waterfall  

 

4.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis 

daftar kebutuhan sistem pengelolaan data imunisasi dan gizi. Mulai dari analisis 

kebutuan sistem, analisis kebutuhan pengguna, dan analisis kebutuhan data. 
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4.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Tahapan ini merupakan Langkah awal yang harus dilakukan dalam 

membangun aplikasi, proses-proses yang dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan 

observasi dan wawancara pada kader Posyandu Perumtas 4 Regency untuk 

mengetahui proses bisnis yang sedang berjalan pada posyandu tersebut. Tahapan 

dari pembuatan aplikasi dimulai dengan tahap perencanaan yang membahas proses 

pengumpulan informasi berupa data-data dari hasil survei observasi dan 

wawancara. 

1. Wawancara 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi 

pada Posyandu Perumtas 4 Regency dan memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang 

dibutuhkan sebagai acuan membangun aplikasi. Proses wawancara dilakukan 

melalui google meet bersama dengan ketua kader Posyandu Perumtas 4 Regency. 

2. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi 

pada Posyandu Perumtas 4 Regency 

3. Analisis Bisnis 

Analisis bisnis dilakukan setelah melalui tahapan wawancara dan 

observasi yang meliputi identifikasi masalah, identifikasi pengguna, identifikasi 

data dan identifikasi fungsi 
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A. Identifikasi Masalah 

 

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah 

No Permasalahan Penyebab Solusi 

1 Proses pencatatan 

dan pencarian data 

imunisasi dan gizi 

a. Proses pencatatan 

data imunisasi dan 

gizi yang tidak efisien 

karena dilakukan 

sebanyak dua kali 

yaitu pada buku 

pembukuan kader dan 

buku kia. 

b. Proses pencarian data 

imunisasi dan gizi 

yang tidak efisien 

karena memakan 

banyak waktu 

Membuat 

aplikasi 

pengelolaan 

data 

imunisasi dan 

gizi  

 

B. Identifikasi Pengguna 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan identifikasi masalah 

maka pengguna yang terlibat dalam sistem adalah sebagi berikut: 

1. Admin/Kader  

2. User/Orang tua  

 

C. Identifikasi Data 
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Identifikasi data melibatkan data apa saja yang digunakan dalam 

proses pengolahan data imunisasi dan gizi, beberapa data yang diperlukan 

dalam proses tersebut: 

1. Data imunisasi dan gizi 

2. Data Bayi 

D. Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Setelah melakukan proses identifikasi pengguna dan identifikasi data, 

maka dilakukan proses identifikasi kebutuhan fungsional yaitu:  

1. Fungsi Pencatatan Data Imunisasi dan Gizi 

2. Fungsi Cetak Laporan Pencatatan Data Imunisasi dan Gizi 

3. Fungsi Pencatatan Tanggal Pemberian Imunisasi dan Gizi 

 

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 yaitu: 

 

Tabel 4.2 Identifikasi Pengguna 

No Pengguna Tanggung Jawab Kebutuhan 

1 Admin/Kader Mengelola dan 

melakukan pencatatan 

data imunisasi dan gizi 

- Dapat menginputkan 

data imunisasi dan gizi 

- Dapat mengupdate data 

imunisasi dan gizi 
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No Pengguna Tanggung Jawab Kebutuhan 

- Dapat menghapus data 

imunisasi dan gizi 

2 User/Orang 

tua 

Melakukan 

pengecheckan data 

imunisasi dan gizi 

Melihat data imunisasi dan 

gizi yang bersangkutan 

 

 

4.1.3 Analisis Kebutuhan Data 

Dari hasil analisis didapatkan kebutuhan data dari sistem pengelolaan data 

imunisasi dan gizi sebagai berikut:  

1. Data  Imunisasi merupakan data  master yang digunakan untuk menyimpan 

data pemberian imunisasi. Data yang dibutuhkan adalah NIK bayi, nama bayi, 

umur, jenis imunisasi dan tanggal pemberian imunisasi. 

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

pemberian gizi. Data yang dibutuhkan adalah NIK bayi, nama bayi, jenis gizi 

dan tanggal pemberian gizi. 

3. Data Bayi merupakan data master yang digunakan untuk menyimpan data bayi. 

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

alamat, NIK bayi, nama bayi, 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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4.2 Merancang Sistem 

Setelah melakukan analisis kebutuhan kegiatan yang dilakukan adalah 

memulai merancang sistem pengelolaan data imunisasi dan gizi. 

 

4.2.1 System Flow Pencatatan Data 

Pada  system flow pencatatan pada pengelolaan data imunisasi dan gizi 

memiliki dua jenis pencatatan yaitu data pemberian imunisasi dan pemberian gizi. 

A. Data Pemberian Imunisasi 

System flow pencatatan data pemberian imunisasi admin/kader login 

terlebih dahulu dengan menginput username dan password kemudian memilih 

menu imunisasi kemudian memilih submenu pemberian gizi setelah itu memilih 

fitur tambah data kemudian admin/kader mengisi form pemberian imunisasi 

kemudian menekan tombol simpan. Admin/kader juga dapat memilih subfitur cetak 

laporan untuk mencetak laporan kemudian laporan akan disimpan dalam bentuk 

Excel,  setelah itu logout. 
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Gambar 4.2 System Flow Pencatatan Data Pemberian Imunisasi 
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B. Data Pemberian Gizi 

System flow pencatatan data pemberian gizi admin/kader login terlebih 

dahulu dengan menginput username dan password kemudian memilih menu gizi 

kemudian memilih submenu pemberian gizi setelah itu memilih fitur tambah data 

kemudian admin/kader mengisi form pemberian gizi kemudian menekan tombol 

simpan. Admin/kader juga dapat memilih subfitur cetak laporan untuk mencetak 

laporan kemudian laporan akan disimpan dalam bentuk excel,  setelah itu logout. 

 

 

Gambar 4.3 System Flow Pencatatan Data Pemberian Gizi 
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4.2.2 System Flow Lihat Data 

Pada System flow pada pengelolaan data imunisasi dan gizi memiliki dua 

fitur  untuk lihat data bagi user/Orang tua yaitu lihat data imunisasi dan data gizi. 

A. Data Imunisasi 

System flow lihat data imunisasi user/Orang tua harus terlebih dahulu login 

dengan menginputkan username dan password kemudian user/Orang tua memilih 

menu utama imunisasi untuk melihat data imunisasi setelah itu logout.  

 

 

Gambar 4.4 System Flow Lihat Data Imunisasi  
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B. Data Gizi 

System flow lihat data gizi user/Orang tua harus terlebih dahulu login 

dengan menginputkan username dan password kemudian user/Orang tua memilih 

menu utama gizi untuk melihat data gizi setelah itu logout. 

 

 

Gambar 4.5 System Flow Lihat Data Gizi 

 

4.3 Struktur Basis Data 

4.3.1 Context Diagram 

Context Diagram dari aplikasi  Posyandu Perumtas 4 Regency melibatkan 

dua entitas yaitu Admin/kader dan User/Orang Tua. Pada context diagram 

menjelaskan alur data dari kesuluruhan sistem pada Posyandu Perumtas 4 Regency. 
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Namun pada sistem pengelolaan data imunisasi dan gizi hanya membutuhkan data 

user, data bayi, data pemberian imunisasi, data jenis imunisasi, data pemberian gizi, 

dan data jenis gizi. Untuk data user dan data bayi diambil dari sistem lain.   

 

 

Gambar 4.6 Context Diagram Poyandu Perumtas 4 Regency 

 

4.3.2 DFD Level 0 

Berikut ini merupakan dfd level 0 dari aplikasi Posyandu Perumtas 4 

Regency. Untuk sistem pengelolaan data imunisasi dan gizi proses yang dibutuhkan 

ada dua proses yaitu proses pengelolaan data imunisasi dan gizi 

 

Data Bayi dan Balita

Data Ibu Hamil

Data Jenis Gizi

Data Perempuan

Data Pemberian Gizi

Login Admin

Data Jenis Imunisasi

Login User

[Authentikasi Admin]
[Data Perempuan]

[Data Ibu Hamil]
[Data Bayi dan Balita]

[Data Jenis Gizi]
[Data Pemberian Gizi]

[Data Jenis Imunisasi]

[Authentikasi User]

Data Pemberian Imunisasi

Data Penimbangan

[Data Pemberian Imunisasi]
[Data Penimbangan]

1

Aplikasi Posyandu

Admin / Kader User/Orang Tua
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Gambar 4.7 DFD Level 0 Posyandu Perumtas 4 Regency 

 

4.3.3 DFD Level 1 Pengelolaan Data Imunisasi 

Berikut ini merupakan DFD level 1 dari proses pengelolaan data imunisasi dari 

aplikasi pengelolaan data imunisasi dan gizi. Pada DFD level 1 pengelolaan data 

imunisasi  terdapat dua subproses yaitu jenis imunisasi dan pemberian imunisasi. 

 

 

Gambar 4.8 DFD Level 1 Pengelolaan Data Imunisasi 

 

1.1

Login

1.2

Pengelolaan Data 

Perempuan

1.3

Pengelolaan Data Ibu 

Hamil

1.4

Pengelolaan Data Bayi

 dan Blita

1.5

Pengelolaan Data Gizi

1.6

Pengelolaan Data 

Imunisasi

1.7

Pengelolaan Data 

Penimbangan

Admin / Kader

User/Orang Tua

[INFO_PEREMPUAN]

[INFO_USER]

[INFO_PEREMPUAN]

[INFO_IBUHAMIL]

[INFO_IBUHAMIL]

[INFO_BAYI]

[INFO_BAYI]

[INFO_JENISGIZI]

[INFO_PEMBERIANGIZI]

[INFO_BAYI]

Login Admin

[Authentikasi Admin]

Data Pemberian Imunisasi

[Data Pemberian Imunisasi]

Data Perempuan

[Data Jenis Imunisasi]

Data Jenis Gizi

Data Ibu Hamil

[Data Ibu Hamil]

Data Bayi dan Balita

[Data Bayi dan Balita]

Login User

[Authentikasi User]

Data Pemberian Gizi

[Data Jenis Gizi]

[Data Pemberian Gizi]

[Data Jenis Imunisasi]

Data Jenis Imunisasi

Data Penimbangan

[Data Penimbangan]

[INFO_JENISIMUN]

[INFO_PEMBERIANIMUN]

[INFO_PENIMBANGAN]

1 user

2 perempuan

3 ibu_hamil

4 bayi

5 jenis_gizi

6 pemberian_gizi

7 jenis_imunisasi

8 pemberian_imunisasi

9 penimbangan

Admin / Kader [INFO_JENISIMUN]

[INFO_BAYI]

[INFO_PEMBERIANIMUN]

4 bayi

7 jenis_imunisasi

8 pemberian_imunisasi

1.6.1

Jenis Imunisasi

1.6.2

Pemberian Imunisasi

Data Jenis Imunisasi

[Data Jenis Imunisasi]

Data Pemberian Imunisasi

[Data Pemberian Imunisasi]



27 

 

 

 

4.3.4 DFD Level 1 Pengelolaan Data Gizi 

Berikut ini merupakan DFD level 1 dari proses pengelolaan data gizi dari 

aplikasi pengelolaan data imunisasi dan gizi. Pada DFD level 1 pengelolaan data 

gizi  terdapat dua subproses yaitu jenis gizi dan pemberian gizi. 

 

 

Gambar 4.9 DFD Level 1 Pengelolaan Data Imunisasi 

 

4.3.5 CDM 

 

Conceptual Data Model menjelaskan tentang struktur tabel awal yang 

nantinya akan degenerate ke Physical Data Model (PDM). Dalam CDM dibawah 

ini terdapat 7 tabel yaitu tabel Users, tabel Perempuan, tabel Ibu Hamil, tabel Bayi, 

tabel Pemberian Imunisasi, tabel Jenis Imunisasi, tabel Pemberian Gizi, tabel Jenis 

Gizi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.10 Conceptual Data Model 

 

4.3.6 PDM 

 

Physical Data Model merupakan hasil dari Conceptual Data Model yang 

sudah degenerate. Untuk hasilnya terlihat seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.11 Physical Data Model 

 

4.4 Struktur Tabel 

Struktur tabel digunakan untuk mengetahui tabel yang akan digunakan 

pada aplikasi pengelolaan data imunisasi dan gizi. Berikut adalah struktur tabel 

yang dirincikan dari Physical Data Model. 
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4.4.1 Tabel Users 

Nama Tabel : Users 

Primary Key : id_users 

Fungsi  : Menyimpan data admin/kader dan user/orangtua 

 

Tabel 4.3 Tabel Users 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id_users Integer - 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 - 

 

4.4.2 Tabel Bayi 

Nama Tabel : Bayi 

Primary Key : id_bayi 

Fungsi  : Menyimpan data bayi 

 

Tabel 4.4 Tabel Bayi 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id_bayi Integer - Primary Key 

2 id_ortu Integer 255 Foreign Key 

3 nik_bayi Varchar 255 - 
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No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

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 - 

13  lingkar_lengan Varchar  255 - 

14 lingkar_kepala Varchar  255 - 

 

4.4.3 Tabel Imunisasi 

Nama Tabel : Pemberian Imunisasi 

Primary Key : id_imunisasi 

Fungsi  : Menyimpan data pemberian imunisasi 

 

Tabel 4.5 Tabel Imunisasi 

No Kolom Tipe 

Data 

Panjang Keterangan 

1 id_imunisasi Integer - Primary 

Key 
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2 id_bayi Integer - Foreign 

Key 

3 id_jenis Varchar - Foreign 

Key 

4 Umur_bayi Varchar 255 - 

5 Tanggal_pemberian_imunisasi date - - 

 

4.4.4 Tabel Jenis Imunisasi 

 

Nama Tabel : Jenis Imunisasi 

Primary Key : id_jenis 

Fungsi  : Menyimpan data jenis imunisasi 

 

Tabel 4.6 Tabel Jenis Imunisasi 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id_jenis Integer - Primary 

Key 

2 nama_jenis_imunisasi Varchar 255 - 

3 keterangan_jenis_imunisasi Varchar 255 - 

 

4.4.5 Tabel Gizi 

Nama Tabel : Pemberian Gizi 

Primary Key : id_gizi 

Fungsi  : Menyimpan data pemberian gizi 
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Tabel 4.7 Tabel Gizi 

No Kolom Tipe 

Data 

Panjang Keterangan 

1 id_gizi Integer - Primary 

Key 

2 id_bayi Integer - Foreign 

Key 

3 id_jenis_gizi Integer - Foreign 

Key 

4 Tanggal_pemberian_imunisasi date - - 

 

4.4.6 Tabel Jenis Gizi 

Nama Tabel : Jenis gizi 

Primary Key : id_jenis_gizi 

Fungsi  : Menyimpan data jenis gizi 

 

Tabel 4.8 Tabel Jenis Gizi 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id_jenis_gizi Integer - Primary 

Key 

2 nama_jenis_gizi Varchar 255 - 

 

 

4.5 Implementasi Sistem 

 

4.5.1 Implementasi Halaman Website Admin/Kader  

 

Halaman website admin/kader merupakan halaman yang digunakan untuk 

melakukan pengelolaan data imunisasi dan gizi, halaman hanya di akses oleh pihak 

mempunyai kewenangan yaitu kader Posyandu Perumtas 4 Regency. 
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a) Login 

Sebelum dapat mengakses fungsi pada website admin/kader diharuskan 

login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Berikut 

tampilan halaman login pada website pengelolaan data imunisasi dan gizi:  

 

 

Gambar 4.12  Tampilan Halaman Login Admin 

 

b) Dasboard 

Setelah admin/kader berhasil melakukan login maka akan diarahkan pada 

halaman dashboard Berikut tampilan halaman dasboard pada website pengelolaan 

data imunisasi dan gizi. 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan Dasboard 
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c) Tampilan Data Imunisasi 

Pada halaman utama terdapat menu utama imunisasi untuk melihat data 

imunisasi yang sudah diinputkan oleh kader sebelumnya. Data yang telah 

diinputkan dapat diubah dan dihapus. Berikut tampilan halaman data imunisasi 

pada website pengelolaan data imunisasi dan gizi 

. 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan Data Imunisasi 

 

d) Tambah Data Imunisasi 

Pada menu utama imunisasi terdapat fitur tambah data imunisasi yang 

berisikan form pemberian imunisasi. Berikut tampilan form tambah data imunisasi  

pada website pengelolaan data imunisasi dan gizi. 

 



36 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan Tambah  Data Imunisasi 

 

e) Cetak Laporan Data Imunisasi 

 

Pada menu utama imunisasi terdapat fitur cetak laporan data imunisasi 

yang digunakan untuk mengexport data imunisasi kedalam bentuk excel. 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan Fitur Cetak Laporan Data Imunisasi 

 

f) Tampilan Data Gizi 

 

Pada halaman utama terdapat menu utama gizi untuk melihat data gizi 

yang sudah diinputkan oleh kader sebelumnya. Data yang telah diinputkan dapat 
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diubah dan dihapus. Berikut tampilan halaman data gizi pada website pengelolaan 

data imunisasi dan gizi. 

 

 

Gambar 4.17 Tampilan Data Gizi 

 

g) Tambah Data Gizi 

 

Pada menu utama gizi terdapat fitur tambah data gizi yang berisikan form 

pemberian gizi. Berikut tampilan form tambah data gizi  pada website pengelolaan 

data imunisasi dan gizi. 

 

 

Gambar 4.18 Tampilan Tambah Data Gizi 
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h) Cetak Laporan Data Gizi 

 

Pada menu utama gizi terdapat fitur cetak laporan data gizi yang digunakan 

untuk mengexport data gizi kedalam bentuk excel. 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan Fitur Cetak Laporan Data Gizi 

i) Pengaturan Akun 

Pada Aplikasi ini Admin/Kader dapat melakukan pengaturan akun. 

Admin/Kader dapat melakukan pengganti password pada akun pribadinya. 

 

 

Gambar 4.20 Tampilan Pengaturan Akun 
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4.5.2 Implementasi Halaman Website User/Orang Tua  

Halaman website user/Orang Tua merupakan halaman yang digunakan 

untuk melihat data imunisasi dan gizi, halaman hanya di akses oleh pihak 

mempunyai kewenangan yaitu orang tua dari anak balita. 

a. Login 

Sebelum dapat mengakses fungsi pada website User/Orang tua diharuskan 

login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Berikut 

tampilan halaman login pada website pengelolaan data imunisasi dan gizi: 

 

 

Gambar 4.21  Tampilan Halaman Login Users 

 

b. Register 

Apabila User/Orang tua belum mempunyai akun untuk login, user/Orang 

tua dapat melakukan register terlebih dahulu dengan mengisi form register yang 

nantinya data user yang mendaftar dapat dipanggil pada modul perempuan untuk 

pendaftaran perempuan kepada posyandu: 
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Gambar 4.22 Tampilan Form Register 

c. Tampilan Halaman Imunisasi 

Setelah login berhasil, maka akan tampil dashboard yang berisi beberapa 

menu utama salah satunya adalah menu pemberian imunisasi yang digunakan 

user/Orang tua untuk melihat data pemberian imunisasi anak balitanya. Seperti 

pada gambar 4.23 user/Orang tua dapat melihat data pemberian imunisasi berupa 

jenis imunisasi yang diterima dan tanggal pemberian imunisasi pada anak balitanya 

yang bernama Gibran. 

 

 

Gambar 4.23 Tampilan Halaman Imunisasi 



41 

 

 

 

d. Tampilan Halaman Gizi 

 

Setelah login berhasil, maka akan tampil dashboard yang berisi beberapa 

menu utama salah satunya adalah menu pemberian gizi yang digunakan user/Orang 

tua untuk melihat data pemberian gizi anak balitanya. Seperti pada gambar 4.23 

user/Orang tua dapat melihat data pemberian gizi berupa jenis gizi yang diterima 

dan tanggal pemberian gizi pada anak balitanya yang bernama Gibran 

 

 

Gambar 4.24 Tampilan Halaman Gizi 

4.5.3 Maintenance Aplikasi 

Maintenance ini digunakan untuk melakukan maintenance pada jenis gizi 

dan jenis imunisasi pada aplikasi pengelolaan data imunisasi dan gizi. 

1. Maintenance Jenis Imunisasi 

Maintenance Jenis imunisasi digunakan untuk apabila jenis imunisasi 

yang diberikan kepada bayi dan balita  yang ada mengalami perubahan jenisnya. 

Maka mantainenance dapat dilakukan dengan melakukan CRUD (Create, Read, 

Update, dan Delete) pada sub-fitur jenis imunisasi pada menu utama imunisasi. 
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Gambar 4.25  Maintenance Jenis Imunisasi 

 

2. Maintenance Jenis Gizi 

Maintenance Jenis Gizi digunakan untuk apabila jenis gizi yang diberikan 

kepada bayi dan balita  yang ada mengalami perubahan jenisnya. Maka 

mantainenance dapat dilakukan dengan melakukan CRUD (Create, Read, Update, 

dan Delete) pada sub-fitur jenis gizi pada menu utama gizi. 

 

 

Gambar 4.26 Maintenance Jenis Gizi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil kerja praktik berdasarkan pembasan pada bab-bab sebelumnya 

mengenai pengelolaan data imunisasi dan gizi pada Posyandu Perumtas 4 Regency 

maka didapatkan suatu kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:  

1. Aplikasi ini mampu melakukan proses pengelolaan data imunisasi dan gizi 

Posyandu Perumtas 4 Regency secara efisien. 

2. Aplikasi ini mampu mencatat data imunasi dan gizi dan ditampilkan pada 

halaman user/orang tua yang digunakan untuk mengecek imunisasi dan gizi 

yang telah diberikan kepada anak balitanya. 

3. Aplikasi dapat menghasilkan rekap laporan data imunisasi dan gizi. 

 

5.2 Saran 

Aplikasi Pengelolaan Data Imunisasi dan Gizi Pada Posyandu Perumtas 4 

Regency terdapat beberapa kekurangan yang disadari oleh penulis. Penulis 

memiliki saran untuk pengembangan sistem untuk kedepannya meliputi:  

1. Penambahan menu untuk menambah dan menampilkan agenda posyandu 

mendatang untuk mempermudah user/orang tua mendapatkan informasi 

mengenai agenda rutin pengadaan posyandu. 

2. Penambahan subfitur mengirim rekap laporan melalui email untuk 

mempermudah kader mengirimkan hasil rekap laporan kepada ketua posyandu 

dan puskesmas.  
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