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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Teknologi informasi saat ini tumbuh semakin pesat. Pesatnya kemajuan  

teknologi dan informasi banyak digunakan atau dimanfaatkan manusia untuk 

membantu melakukan segala aktifitas yang dilakukannya. Sistem  informasi  

sebagai  bagian  dari  perkembangan  teknologi informasi  sangat  dibutuhkan  

untuk  membantu  kinerja  dalam suatu organisasi.  Penataan sebuah teknologi 

dan informasi  yang  dilakukan  secara  tepat dan  cepat  serta  dapat disajikan 

dalam  sebuah  laporan  tentunya  sangat  mendukung  kelancaran kegiatan 

operasional organisasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Era informasi 

merupakan periode yang melibatkan banyak informasi dalam pengambilan 

keputusan, baik oleh pihak individu, perusahaan, maupun instansi 

pemerintahan. Informasi semakin mudah diperoleh, sudah semakin bervariasi 

bentuknya, dan semakin banyak kegunaanya (Wahyu, 2004).  

Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini banyak dibutuhkan dalam 

segala bidang, salah satunya dibidang kesehatan khususnya posyandu.  

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat yang menjadi milik masyarakat dan menyatu dalam kehidupan dan 

budaya masyarakat. Posyandu berfungsi sebagai wadah pemberdayaan 

masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada 

masyarakat dan antar sesama masyarakat serta mendekatkan pelayanan 

kesehatan dasar (Ir. Tarmizi A. karim, M.sc, 2012). 
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Posyandu Sedap Malam merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan 

masyarakat yang berada di Desa Kotagajah, Tanjung perak, RT/RW 023/011. 

Terdapat sembilan Posyandu di desa tersebut. Salah satu kegiatan Posyandu 

utama di Posyandu Sedap Malam adalah melakukan kegiatan pelayanan  

kesehatan berupa pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Proses pencatatan dan 

pengolahan data di Posyandu Sedap Malam masih dilakukan secara 

konvensional dengan mencatat setiap hasil kegiatan kedalam buku khusus 

misalnya seperti mencatat hasil penimbangan berat badan serta pengukuran 

tinggi anak.  

Pengolahan dan pencatatan data yang masih dilakukan secara 

konvensional menyebabkan kendala seperti sulitnya dalam proses pencarian 

dan pembacaan data, karena banyaknya data yang harus dicari dan data ditulis 

secara konvensional. Selain itu, pengolahan data yang masih konvensional 

membuat proses penjumlahan data ibu dan anak menjadi semakin lama karena 

harus dihitung ulang satu persatu. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di 

Posyandu Sedap Malam, maka penulis bermaksud mengembangan sistem 

informasi posyandu berbasis web untuk mempermudah dalam melakukan 

proses kegiatan pengolahan data, pencarian data dan pelaporan hasil kegiatan 

posyandu. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu Sedap 

Malam (Studi Kasus : Posyandu Sedap Malam, RT/RW 023/011). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengolahan data kegiatan pada Pos Pelayanan Terpadu 

Sedap Malam? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi pada Posyandu Sedap Malam 

berbasis web? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam mengembangkan Sistem Informasi Posyandu ini, penulis 

membatasi masalah berikut : 

1. Pengembangan dibatasi pada kegiatan pencatatan data ibu dan anak  

dengan menggunakan Sistem Informasi Posyandu Sedap Malam Desa 

Tanjung Perak, Kotagajah Lampung Tengah. 

2. Data yang digunakan adalah data yang terdapat dalam sistem informasi 

Posyandu Sedap Malam. 

3. Penulis tidak membahas kemanan data dalam aplikasi posyandu berbasis 

web. 

4. Aplikasi ini hanya diperuntukan untuk pihak intern Posyandu Desa 

Kotagajah Lampung Tengah khususnya Posyandu Sedap Malam. 

5. Data Sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya satu posyandu. 

6. Aplikasi ini tertutup bagi  masyarakat umum. 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui proses pengolahan data kegiatan pada Pos Pelayanan Terpadu 

Sedap Malam. 

2. Merancang Sistem Informasi Posyandu Berbasis Web. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Dapat mengetahui proses kinerja kegiatan pada Posyandu Sedap Malam. 

2. Tersedianya sistem informasi yang terkomputerisasi dapat untuk mencari  

dan  mengolah  data  kegiatan  Posyandu Sedap Malam dengan proses 

yang cepat dan tepat. 

3. Memudahkan pihak  Posyandu  Sedap Malam dalam  memperoleh 

informasi yang tepat dan akurat. 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan 

penelitian : 

1. Za’imatun Niswati dkk. (2016), Sistem Pengolahan Data Administrasi 

Posyandu Melati 1 dan Melati 2 kelurahan rambutan Jakarta Timur 

menggunakan Aplikasi Java untuk membangun sistem pengolahan data 

administrasi Posyandu Melati 1 dan Melati 2  

2. Widiana Mulyani dkk., Pembangunan Sisrem Informasi data balita pada 

Posyandu Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Aplikasi 
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menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic. Net dan 

penyimpanan database Microsoft Acces 2003. 

Jadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah merancang bangun sistem informasi posyandu Sedap Malam di 

Desa Tanjung Perak dengan berbasis Web dengan menggunakan Adobe 

Dreamweaver CS6 dan menggunakan database MySQL serta laporan yang 

dihasilkan menggunakan grafik. 

 


