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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk upaya 

kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dilaksanakan oleh kader posyandu dan 

didampingi bidan desa, dengan pelaksanaan setiap bulannya. Adapun kegiatan 

posyandu terdiri dari lima langkah yaitu pendaftaran balita dimana balita 

didaftarkan dalam pencatatan balita. Ibu balita akan mendapatkan Kartu Menuju 

Sehat (KMS) atau Buku Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sesuai jenis 

kelamin anak. Berikutnya ibu dipersilahkan membawa balita menuju ke tempat 

penimbangan. Pada pencatatan hasil penimbangan dicatat dalam Kartu Menuju 

Sehat (KMS) atau Buku Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang tercantum 

bulan lahir dan bulan penimbangan balita. Pada penyuluhan untuk ibu balita dengan 

memberikan penjelasan mengenai imunisasi dasar lengkap pada anak kurang dari 1 

tahun. Terakhir pada pelayanan kesehatan dengan memberikan imunisasi kepada 

anak (Kementerian Kesehatan RI, 2013).  

Posyandu Melati Putih yang beralamat di Desa Pasir Putih Utara, 

Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir merupakan posyandu untuk balita 

yang memberikan pelayanan kesehatan salah satunya adalah imunisasi.  

Imunisasi merupakan upaya meningkatkan kekebalan tubuh pada balita 

terhadap suatu penyakit infeksi yang berbahaya seperti TBC, Hepatitis B, Difteri, 

Pertusis, Tetanus dan Campak. Imunisasi ini diberikan sejak lahir dan dilanjutkan 

sesuai jadwal. Kegiatan imunisasi pada balita dilakukan dengan cara menyuntikkan 

vaksin ke dalam tubuh agar melindungi dari berbagai penyakit yang berbahaya atau 

beresiko menyebabkan kematian. Adapun jenis-jenis vaksin seperti Hepatitis B, 

BCG, Polio 1, DPT-HB-Hib 1, Polio 2, DPT-HB-Hib 2, Polio 3, DPT-HB-Hib 3, 

Polio 4, IPV dan Campak (Mushavi et al., 2019). 
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Pada pelaksanaan kegiatan imunisasi yang dilakukan bidan kepada balita, 

Sebelumnya sistem yang digunakan pada penyampaian informasi mengenai jadwal 

imunisasi yaitu dengan cara kader menyampaikan langsung kepada ibu balita saat 

melaksanakan kegiatan imunisasi di posyandu, dimana ketika adanya perubahan 

jadwal imunisasi berikutnya terkadang ibu balita tidak mengetahui informasinya. 

Cara ini belum dapat berjalan dengan efisien. Dimana semua informasi imunisasi 

membutuhkan data yang tersimpan dengan baik yang memuat informasi 

penjadwalan imunisasi anak yang dilaksanakan kader dan ibu balita. Nantinya data-

data tersebut dapat diolah, disimpan dan diakses dengan mudah.  

Dikarenakan di posyandu ini sebelumnya belum ada sistem untuk informasi 

imunisasi maka untuk membantu dan mempermudah kader yang ada di posyandu 

melati putih dibuatlah sebuah rancangan aplikasi yang dimana bertujuan 

mempermudah kader dalam pengolahan data informasi mengenai jadwal imunisasi 

yang akan dilaksanakan.  

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya berkaitan tentang 

penjadwalan imunisasi dalam jurnal yang berjudul Sistem Informasi Penjadwal 

Imunisasi Berbasis Sms Gateway Di Puskesmas Campurejo Kota Kediri. Hasil 

penelitian ini dapat membantu dalam mengingatkan setiap orang tua bayi perihal 

imunisasi (Wahid, Abdul Qoni et al, 2021).  

Dalam jurnal yang berjudul Monitoring Jadwal Kuliah Pada IClass Melalui 

Notifikasi Bot Telegram. Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk 

mendapatkan informasi penambahan atau perubahan jadwal kuliah secara realtime 

melalui Bot Telegram ketika dosen melakukan penambahan atau perubahan jadwal 

kuliah (Bata, 2019). 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka diusulkan “Aplikasi 

Informasi Penjadwalan Imunisasi Anak Pada Posyandu Melati Putih Berbasis 

Website Dengan Notifikasi Bot API Telegram”. Aplikasi ini dirancang 

menggunakan Framework Codeigniter dan MySQL sebagai sistem manajemen 

basis data. Serta memanfaatkan Bot API Telegram. Aplikasi ini dilengkapi fitur 
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menginputkan data users, jadwal imunisasi, menampilkan jadwal imunisasi, 

data imunisasi, data balita dan history imunisasi. Bot API Telegram digunakan 

untuk mengirimkan pesan notifikasi jadwal imunisasi. Ibu balita mendapatkan 

pesan notifikasi jadwal imunisasi dari kader yang dikirimkan melalui website ke 

aplikasi Telegram ibu balita. Aplikasi ini dapat memberitahukan informasi 

mengenai jadwal imunisasi kepada ibu balita melalui notifikasi pesan Telegram dan 

mempermudah kader dalam pengolahan data informasi mengenai jadwal imunisasi 

yang akan dilaksanakan pada periode tertentu. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat merumuskan beberapa 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana proses pembuatan penjadwalan imunisasi balita pada 

Posyandu Melati Putih? 

2. Bagaimana memberikan informasi penjadwalan imunisasi balita kepada 

ibu balita? 

 

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 ini dibuat untuk studi kasus Posyandu Melati Putih di Desa Pasir 

Putih Utara. 

2. Aplikasi ini dilengkapi fitur menginputkan data users, jadwal imunisasi, 

menampilkan jadwal imunisasi, jenis imunisasi, data imunisasi, data 

balita dan history imunisasi. 

3. Aplikasi ini dilengkapi informasi penjadwalan imunisasi dengan 

notifikasi pesan melalui Telegram yang akan diterima oleh ibu balita. 

4. Aplikasi ini membahas imunisasi balita pada posyandu melati putih. 
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1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat Aplikasi Informasi 

Penjadwalan Imunisasi Anak Pada Posyandu Melati Putih Berbasis Website 

Dengan Notifikasi Bot API Telegram. Aplikasi ini dilengkapi fitur menginputkan 

data users, jadwal imunisasi, menampilkan jadwal imunisasi, jenis imunisasi, 

data imunisasi, data balita dan history imunisasi. Serta Bot API Telegram untuk 

pengiriman pesan notifikasi jadwal imunisasi. 

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah kader dalam menginputkan mengenai data balita, jadwal 

imunisasi dan data imunisasi. 

2. Mempermudah ibu balita dalam mendapatkan informasi mengenai jadwal 

imunisasi yang akan dilaksanakan di posyandu melalui Telegram. 

3. Mempermudah ibu balita dalam pengecekan history imunisasi yang telah 

dilakukan. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan aplikasi informasi 

penjadwalan imunisasi anak pada Posyandu Melati Putih Berbasis Website Dengan 

Notifikasi Bot API Telegram dengan melakukan identifikasi masalah seperti 

melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan seperti kader 

posyandu, yang dianggap memahami dengan masalah yang ada pada posyandu 

melati putih. Kemudian dilanjutkan dengan 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 menggunakan Framework Codeignter serta menggunakan MySQL 

sebagai sistem manajemen basis data. Dengan Bot API Telegram untuk pengiriman 

pesan notifikasi jadwal imunisasi. Selanjutnya menganalisa sistem, merancang 
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aplikasi, membuat aplikasi, menguji aplikasi dan pembuatan laporan tugas akhir 

serta draft artikel. 


