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ABSTRAK 

 

Posyandu Kasih Ibu adalah suatu tempat untuk komunikasi dalam betuk pelayanan kesehatan, dan 

untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan dari petugas kesehatan dan keluarga berencana 

yang berada di wilayah RT 03 Desa tajau landung Kec.sungai tabuk Saat ini, proses manajemen data di 

Posyandu Kasih Ibu masih dilakukan secara manual dengan cara mencatatkan data ke format register. Cara 

tersebut dinilai tidak efisien karena menyebabkan kesulitan dalam proses manajemen data Posyandu Kasih Ibu.  

Untuk mengatasi permasalahan pada kondisi ini, dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat memudahkan 

petugas dalam pengelohan data dan pembuatan laporan pada posyandu kasih ibu. Maka dibuatlah Aplikasi 

Pengolahan Data Kegiatan pada Posyandu Kasih Ibu Desa Tajau Landung Berbasis Web. Pembuatan aplikasi 

tersebut menggunakan bahasa pemrogramannya adalah PHP dan HTML. Untuk tampilan menggunakan 

framework CSS serta database menggunakan MySQL. 

Dengan dibuatnya aplikasi ini dapat membantu petugas dalam pembuatan data serta laporannya sudah 

dapat lebih cepat dan efisien serta pada saat mencari data yang dibutuhkan sudah lebih mudah. 
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ABSTRACT 

 

 Posyandu Kasih Ibu is a place for communication in the form of health services, and for the community 

with the support of services and guidance from health and family planning workers who are in the RT 03 area of 

Tajau Landung Village, Sungai Tabuk Kec. Currently, the data management process is at the Kasih Ibu 

Posyandu still done manually by recording data into register format. This method is considered inefficient 

because it causes difficulties in the data management process of the Kasih Ibu Posyandu. 

 To solve the problem in this condition, an application is needed that can make it easier for officers to 

process data and make reports at the Maternal Love Posyandu. Then an application for data processing activities 

was made at the Love Posyandu Ibu Tajau Landung Village based on the web. Making these applications using 

programming languages are PHP and HTML. For display using the CSS framework and databases using 

MySQL. 

 With the making of this application, it can help officers in making data and reports that it can be faster 

and more efficient and when searching for the data needed is easier. 
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PENDAHULUAN 

 

 Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)  yang 

dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita serta untuk mempercepat 

penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Posyandu kasih ibu yang beralamat di Desa Tajau 

Landung RT.3 Kecamatan Sungai Tabuk, Kab. Banjar, adalah posyandu untuk balita dan anak usia di bawah 5 

tahun serta ibu hamil, adapun kegiatannya yaitu pendaftaran, penimbangan, imunisasi, Pemberian Gizi dan 

Vitamin A serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. 
Adapun masalah dalam pengolahan data kegiatan pada posyandu masih menggunakan sistem manual, 

sehingga berdampak memperlambat kinerja kader dalam mendata ibu dan anak dalam hal pendaftaran. Maka 

dari itu solusi yang ditawarkan adalah membuat aplikasi untuk mempermudah dalam pengolahan data kegiatan 

di posyandu oleh para kader, sehingga di harapkan akan membantu kinerja kader agar lebih mudah dan cepat 

serta lebih efektif dalam hal penyimpanan hasil pengolahan data kegiatan lebih terjamain dan aman. 

Berikut penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini diantaranya: “Aplikasi 

Pengolahan Data Posyandu”, Musliani (2017). “Sistem Pelayanan Posyandu Berbasis Web Sebagai Sarana 

dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak Di Posyandu Sartika Cikondang”, Sri Widaningsih (2018) dan 

“Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Posyandu Terintegrasi Berbasis Android”, Resmon Frima ( 

2016). 

Dari gambaran latar belakang yang dijelaskan maka penelitian skripsi ini diberi judul “APLIKASI 

PENGOLAHAN DATA KEGIATAN PADA POSYANDU KASIH IBU DESA TAJAU LANDUNG 

BERBASIS WEB” yang diharapkan dapat membantu pihak POSYANDU dalam mengolah data kegiatan atau 

dalam hal pelayanan  mereka secara lebih cepat dan efektif. 

 

METODE 

 

Metode yang digunakan dalam pengolahan data informasi pada posyandu kasih ibu yaitu : 

1. Obervasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki pada 

objek penelitian secara langsung, misalnya mengamati petugas yang melakukan pengolahan data secara 

langsung dengan objek penelitian yaitu sistem informasi posyandu yang telah ada. 

2. Wawancara 

Metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada pihak yang bersangkutan seperti petugas kader 

posyandu, yang dianggap memahami dengan masalah yang ada pada posyandu kasih ibu Tajau Landung. 

3. Studi Pustaka 

Ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan 

yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya 

dengan topik penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Usulan Sistem Baru  

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama di posyandu maka dapat diusulkan sistem baru untuk 

meningkatkan pelayanan kepada orang tua balita dan agar mempermudah petugas dalam membuat data lebih 

cepat. Usulan sistem baru dapat dilihat pada dibawah ini: 

 

 

 



 
Gambar 1. Usulan Sistem Baru 

Program aplikasi yang diusulkan saat ini di mulai dari petugas posyandu yang akan masuk ke website 

SIP terus mengisi data layanan posyandu seperti data bidan, data kader, data orang tua, data balita, data ibu 

hamil, data penimbangan, data imunisasi serta data jadwal, apabila sudah mengisi terus di simpan dalam data 

base. Setelah itu bisa pilih laporan yang mau di cetak yang bisa mencetak laporan yaitu petuas dan kepala 

poskesmas. Dan pada administrator cuma  bisa mengisi pada bagian data users, role dan menu management 

terus menyimpan data tersebut ke dalam data base. Sedangan untuk kepala poskemas setelah masuk ke website 

SIP terus bisa mengakases melihat dan mencetak laporannya. 

 

 Berikut ini merupakan gambaran use case diagram yang di gunakan untuk pengolahan aplikasi 

posyandu. 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 



Class Diagram 

Berikut ini merupakan gambaran class diagram yang di gunakan untuk pengolahan aplikasi posyandu. 

 

 
Gambar 3. Class Diagram 

 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

 Adapun hasil dari Implementasi antar muka masukan sistem sebagai berikut: 

 

1. Tampilan Form Login 

 

Gambar 4. Tampilan form Login 

 



2. Tampilan Form Menu Utama 

 

Gambar 5. Tampilan Form Menu Utama 

3. Tampilan Form Input Midwife 

 

Gambar 6. Tampilan Form Input Midwife 

 

 

 

 

 



4. Tampilan Form Input Kader 

 

Gambar 7. Tampilan Form Input Kader 

5. Tampilan Form Input Weighing 

 

Gambar 8. Tampilan Form Input Weighing 

 

 

 

 

 



6. Tampilan Form Tabel Data Midwife 

 

Gambar 9. Tampilan Form Tabel Data Midwife 

7. Tampilan Form Tabel Data Kader 

 

Gambar 10. Tampilan Form Tabel Data Kader 

 

 

 

 

 



8. Tampilan Form Tabel Data Weighing  

 

Gambar 11. Tampilan Form Tabel Data Weighing 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 Adapun hasil dari tampilan antarmuka keluaran sistem Sebagai Berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Laporan Data Bidan 

 

Gambar 12 Laporan Data Bian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Laporan Data Kader 

 

Gambar 13. Laporan Data Kader 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian berdasarkan hasil dari keseluruhan yang telah dibahas sebelumnya, maka 

kesimpulan yang diperoleh, yaitu : 

1. Dalam penelitian ini berhasil dibuat aplikasi pegolahan data kgiatan pada posyandu kasih ibu desa tajau 

landun berbasis web dengan menggunakan model waterfall. 

2. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu admin dan petugas posyandu dalam proses 

pembuatan laporan dan pengecekan data kegiatan posyandu. 

3. Dengan aplikasi ini pembuatan laporan menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kegiatan posyandu 

yang ada sekarang, data pun menjadi aman karena tersimpan di dalam basis data. 

4. Dengan adanya sistem pelayanan posyandu dapat memudahkan petugas posyandu pada saat mencari 

data yang dibutuhkan karena data sudah tersimpan dalam database, sehingga penyimpanan datapun 

menjadi lebih aman. 

 

 



Saran 

Penulis menyadari pada sistem yang diusulkan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu perlu 

dilakukan pengembangan dan penyempurnaan. Adapun saran agar aplikasi dapat berfungsi lebih baik lagi yaitu : 

1. Pada penelitan selanjutnya dapat mengembangkan sistem dengan menambahkan beberapa fitur seperti: 

backup basis data, sistem multi platform. 

2. Aplikasi dapat dibuat multi user dengan menambahkan hak akses untuk orang tua baita sehingga dapat 

melihat status data balita. 
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