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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi 

sekarang ini berkembang dengan pesat. Dimasa lalu, teknologi komputer dianggap 

sebagai hal yang baru bahkan hanya sebagian kecil orang bisa memanfaatkannya,  

sekarang seiring dengan perkembangan komputer yang begitu cepat kita dapat 

memanfaatkannya semaksimal mungkin. Hampir setiap tahun komputer selalu 

mengalami perkembangan, sama halnya dengan perkembangan sistem informasi. 

Sistem informasi sangat diperlukan untuk mempermudah tugas manusia, tidak 

terkecuali untuk bidang kesehatan. Sistem informasi dapat memberikan hasil yang 

lebih untuk output sebuah sistem, tentunya bila sistem tersebut telah berjalan 

dengan baik. (Marwati dkk, 2018). 

Posyandu merupakan suatu bentuk program pelayanan kesehatan yang 

difasilitasi oleh pemerintah untuk masyarakat, akan tetapi kegiatan posyandu 

dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk masyarakat. Walaupun kegiatan 

tersebut dari masyarakat, Kementerian Kesehatan juga memiliki peran dalam 

mengawasi dan mendukung setiap kegiatan yang ada pada posyandu baik secara 

teknis dan finansial. Posyandu memiliki berbagai kegiatan yang ditawarkan untuk 

masyarakat seperti layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak, layanan untuk 

melakukan keluarga berencana, layanan pemberian imunisasi kepada setiap bayi 

dan balita, layanan penyampaian informasi gizi dan layanan pencegahan dan 

penanggulangan diare. Semua layanan tertulis pada buku saku yang menjadi 

pedoman kesehatan, akan tetapi informasi dalam bentuk buku memiliki 

keterbatasan dalam penggunaannya, seperti lupa meletakkannya bahkan hilang. 

(Vinandha dkk, 2019).  

Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu selain pemberi informasi 

kesehatan kepada masyarakat ia juga mengolah data bayi, balita, Wanita Usia 

Subur (WUS), Pasangan Usia Subur (PUS), dan ibu hamil yang akan dijadikan 
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laporan bulanan. Yang dimaksud dengan Wanita Usia Subur (WUS) adalah 

wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-

45 tahun. Pada wanita usia subur ini berlangsung lebih cepat dari pada pria. 

Puncak kesuburan ada pada rentang usia 20-29 tahun. Pada usia ini wanita 

memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Pada usia 30-an persentasenya menurun 

hingga 90%. Sedangkan memasuki usia 40, kesempatan hamil berkurang hingga 

menjadi 40%. Setelah usia 40 wanita hanya punya maksimal 10% kesempatan 

untuk hamil (Marwati dkk, 2018). Berdasarkan peran kader yang telah dijelaskan 

di atas, untuk pengolahan data dan pembuatan laporan masih dilakukan dengan 

pencatatan manual sehingga mengakibatkan merasa kesulitan dalam 

memonitoring seluruh peserta. Untuk itu dibutuhkan beberapa fasilitas 

pendukung, dimana salah satu fasilitas pendukung tersebut adalah aplikasi yang 

dapat membantu dalam mengolah data. 

Dari permasalahan tersebut, untuk mengatasi masalah yang ada pada 

Posyandu perlu mengubah metode pengolahan data secara manual menjadi sistem 

terkomputerisasi sehingga dapat mempermudah kader posyandu dalam mencatat 

dan mengolah data bayi, balita, Wanita Usia Subur (WUS), Pasangan Usia Subur 

(PUS) dan ibu hamil. Pada aplikasi E-Posyandu ini Poskesdes dapat melakukan 

rekap data kegiatan posyandu di Posyandu wilayah Desanya. Sedangkan 

Puskesmas dapat menerima laporan yang akan dibuat oleh Poskesdes. 

Pada penelitian ini, metode web engineering dipilih karena web 

administrator ini berbasis website, sehingga pendekatan penelitian yang 

digunakan akan lebih tepat jika menggunakan web engineering. Web engineering 

digunakan untuk menciptakan aplikasi web yang yang berkualitas tinggi. 

Diharapkan dengan adanya web administrator pada aplikasi e-posyandu ini dapat 

mempermudah mengolah data kegiatan posyandu dari sisi puskesmas, poskesdes 

dan posyandu. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu bagaimana membangun web administrator aplikasi e-posyandu 

menggunakan metode web engineering. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Aplikasi e-posyandu ini terdiri dari 4 aktor. Pada penelitian ini, 

berfokus pada aktor super user, puskesmas, poskesdes dan posyandu. 

2. Penelitian ini membahas tentang pengolahan data imunisasi, 

penimbangan, ibu hamil, dan wus/pus. 

 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk dan membangun web administrator aplikasi 

e-posyandu menggunakan metode web engineering. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk puskesmas diharapkan dapat mempermudah dalam menerima 

laporan kegiatan posyandu. 

2. Untuk poskesdes diharapkan dapat mempermudah rekap data kegiatan 

posyandu. 

3. Untuk posyandu diharapkan dapat mempermudah dalam pengelolaan 

data kegiatan posyandu.  
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