
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk memantau kondisi kesehatan ibu hamil dan anak bawah lima tahun (balita) 

setiap bulannya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi ibu hamil yang memilliki resiko tingi sehingga dapat dilakukan upaya 

pencegahan untuk menghindari terjadinya kematian ibu. Sedangkan untuk 

pemantauan balita dilakukan dengan tujuan untuk memantau pertumbuhan dan 

pemberian gizi balita secara rutin. Penampi adalah sebuah Desa yang terletak di 

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di desa penampi 

kegiatan posyandu terdiri dari lima langkah atau biasa disebut dengan lima meja. 

Lima meja tersebut yaitu meja pendaftaran, meja penimbangan, meja pencatatan 

Kartu Menuju Sehat (KMS), meja penyuluhan, dan meja pelayanan kesehatan. 

Didesa penampi sudah memiliki fasilitas pendukung seperti PC dan Internet untuk 

menerapkan aplikasi yang dibuat. 

Pada pelaksanaan kegiatan posyandu tersebut terdapat beberapa masalah, 

seperti pendaftaran masih dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan 

sehingga mengakibatkan antrian yang panjang, pencatatan hasil penimbangan pada 

data register hasil pemeriksaan masih dilakukan dengan cara ditulis tangan 

sehingga proses pencarian data menjadi sulit, Sering terjadi kehilangan KMS 

sehingga proses pembacaan KMS menjadi terhambat karena harus mencari data 

secara manual pada arsip yang dimiliki oleh kader posyandu, Terjadinya penulisan 

nama yang sama secara berulang pada data pendaftar, dan data register, Arsip 

laporan menumpuk sehingga menyebabkan kesulitan saat melakukan pencarian 

data. 

Sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian tentang Posyandu 

(Pos Layanan Terpadu) dibeberapa daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya 

seperti Skripsi yang telah di susun oleh Astiani pada tahun 2016 yang berjudul 



“Rancang bangun sistem informasi terintegrasi pelayanan posyandu berbasis web 

di puskesmas paccellekang kecamatan pattallassang kabupaten gowa sulawesi 

selatan” 

Berdasarkan permasalah diatas, maka penulis akan mengusulkan  sebuah 

judul “ Rancang Bangun Aplikasi Posyandu Ibu dan Anak Berbasis Website Di 

Desa Penampi Kecamtan Bengkalis ”. Aplikasi ini dibuat dengan harapan dapat 

mengefektifkan pekerjaan para kader dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan 

dalam pencatatan dan perhitungan data serta memudahkan dalam melakukan 

pemantauan kondisi ibu hamil dan anak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana menganalisa pembuatan aplikasi posyandu ibu dan anak di 

Desa Penampi secara online berbasis website?  

2. Bagaimana mengolah data ibu hamil, ibu balita dan anak di posyandu 

tersebut? 

3. Bagaimana proses untuk melakukan layanan diposyandu tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

akan memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu: 

1. Aplikasi yang akan dibangun berdasarkan data yang diperoleh dari 

Posyandu Ibu dan Anak Desa Penampi; 

2. Aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan MySql 

sebagai databasenya dan menggunakan framework codeigniter. 

3. Aplikasi ini terdapat fitur pengumuman untuk menyampaikan berita 

tentang seputar posyandu. 

 



1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini antara lain: 

1. Untuk mempermudah para kader dalam menjalankan pekerjaannnya. 

Seperti, pendaftaran ibu hamil, bayi, dan balita. 

2. Untuk mencatat dan menyimpan data register hasil pemeriksaan pada 

kegiatan posyandu. 

3. Membuat aplikasi yang dapat digunakan dalam menyediakan informasi 

mengenai data perkembangan balita dan ibu hamil. 

4. Unutk mempermudah dalam menyimpan laporan kegiatan dan data 

posyandu secara terstruktur. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Membantu mempermudah pekerjaan para kader posyandu. 

2. Membantu instansi kesehatan terkait dalam meningkatkan dan 

memonitoring perkembangan gizi balita di Posyandu Bunga Tanjung II 

Desa Penampi. 

3. Membantu orang tua dalam mengakses/melihat perkembangan 

balitanya pada setiap periode. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam dalam pembuatan Rancang Bangun Aplikasi 

Posyandu Ibu dan Anak Di Desa Penami, yaitu melakukan identifikasi masalah 

seperti melakukan wawancara dengan kader posyandu, kemudian melakukan 

pengumpulan data dengan cara studi literatur mengacu pada jurnal, Tugas akhir dan 

website-website resmi lainnya. Data tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi 

yang akan dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework 

codeigniter serta menggunakan MySql sebagai system manajement basis data. 


