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ABSTRAK 

SISTEM INFORMASI PENDATAAN KELAHIRAN DAN TUMBUH 

KEMBANG BAYI BERBASIS WEB 

 

Oleh 

 

Helmi Aziz 

 

 

Sejak lahir hingga usia kurang lebih 5 (lima) tahun, perkembangan anak sangat 

berkaitan dengan keadaan fisik dan kesehatannya. Untuk dapat memantau 

perkembangan fisik bayi secara kontinu maka dibutuhkan sistem informasi yang 

mudah untuk diakses. Oleh sebab itu, dibuat “Sistem Informasi Pendataan 

Kelahiran dan Tumbuh Kembang Bayi Berbasis Web”. Sistem ini merupakan 

pengembangan dari proses pemantauan kesehatan bayi yang sudah ada, yakni 

KMS (Kartu Menuju Sehat). KMS yang menggunakan secarik kertas untuk 

menuliskan data timbang berat badan bayi. Cara konvensional tersebut tidak dapat 

menjaga kerahasiaan data orangtua dan bayi, serta perekaman data pada kertas 

memiliki beberapa kendala, antara lain; tidak bertahan lama, karna mudah hilang 

dan tulisan petugas posyandu yang tidak terbaca dengan jelas. Berdasarkan 

kebutuhan pengguna tersebut, dibuat sistem Informasi KMS bayi Online dengan 

menggunakan perangkat lunak Xampp sebagai web server dan MySQL sebagai 

database server. Sistem ini dibangun menggunakan metode waterfall, dengan 

maksud agar pengerjaannya dapat dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan 

urutan sehingga dapat fokus disetiap langkah-langkahnya. Sistem informasi ini 

telah selesai dibangun dan berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada 

pengguna, KMS bayi Online dapat memudahkan pengguna untuk mengakses data 

bayi dengan menggunakan perangkat teknologi yang terhubung ke jaringan 

internet. 

 

Kata kunci : Bayi, Web, KMS, Sistem Informasi, Xampp, MySQL, waterfall, 

Internet 

 



 

ABSTRACT 

INFORMATION SYSTEMS OF BIRTH DATA COLLECTION AND BABY 

GROWTH WEB-BASED 

 

By 

 

Helmi Aziz 

 

 

Child’s growth, until the age of five (5), is closely related to physical state and 

health condition. To monitor baby physical development continuously,  

information system can be used. Therefore, "Birth Data Collection Information 

Systems and Web-Based Infant Growth and Development" be made. In 

process of monitoring baby health usually done by writing data on Kartu Menuju 

Sehat (KMS). KMS uses a piece of paper to keep baby information such as weight 

and height. Conventional system using paper is not able to protect parents and 

babies data. Data recorded on paper have several problems, for example: paper 

decay easily lost, and have unclear writing. KMS Online is developed base on 

user requirements, Xampp as web server and MySQL as database server. 

Waterfall is used as the software development method, process can be carried out 

gradually step by step. Thos, information system is completed. Based on testing, 

KMS Online can help users to access baby data computer connected to internet. 

 

Keywords : Baby, Web, KMS, Information Systems, Xampp, MySQL, waterfall, 

Internet 
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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bayi merupakan tahap awal hidup manusia. Kesehatannya adalah salah 

satu hal penting yang harus diperhatikan, karena kesehatan bayi akan 

menentukan perkembangannya dimasa depan. Oleh sebab itu, kesehatan 

harus dijaga sedini mungkin, yaitu sejak usia 0-5 tahun, karena pada usia 

tersebut adalah masa emas tumbuh kembang bayi. 

Posyandu adalah tempat dilakukannya tindakan kesehatan terkait dengan 

penanganan tumbuh kembang bayi, yaitu penimbangan, penyuluhan 

kesehatan, pemberian makanan pendamping ASI dan imunisasi. Data hasil 

penimbangan (berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala) dituliskan 

pada kertas yang disebut dengan Kartu Menuju Sehat (KMS). Kertas 

digunakan karena manusia terbiasa menggunakannya untuk media 

menulis. Dari pemantauan di posyandu pencatatan dengan cara ini 

memiliki beberapa resiko seperti kehilangan dan kerusakan (sobek, tulisan 

tidak jelas dan terbakar).  

KMS ini dibuat dengan berbasis web karena memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain;  

(Sutabri, 2005) 

1. sistem dengan web based terpusat yang hanya perlu melakukan install 

sistem di server (keuntungan untuk developer), 

2. bisa diakses oleh user dari jarak jauh, 

3. hanya membutuhkan browser untuk berjalan pada lintas platform, 

bahkan pada platform mobile sekalipun.  
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Berdasarkan pengamatan ini muncul gagasan untuk membuat sebuah 

sistem informasi yang berisikan data KMS berbasis web yang bertujuan 

untuk memudahkan dalam mengakses data KMS yang sudah dicatat dan 

tersimpan didalam database. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengubah penyajian KMS (Kartu 

Menuju Sehat) konvensional menjadi berbasis web, sehingga memudahkan 

masyarakat dan pihak-pihak terkait (operator posyandu dan orangtua bayi) 

untuk mengaksesnya melalui internet. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain: 

1. Penyajian data KMS menjadi lebih intuitif. 

2. Penyimpanan data KMS menjadi lebih aman. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Bagaimana membangun suatu sistem informasi berbasis web yang 

menyajikan KMS dengan tampilan yang intuitif untuk pengguna umum 

(masyarakat, baik yang sudah menjadi anggota maupun belum), dengan 

tetap menjaga hal-hal yang dianggap rahasia/bersifat pribadi melalui 

teknologi web, yaitu PHP dan MySQL. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Beberapa hal yang membatasi masalah dalam pembahasan penelitian 

adalah: 

1. Sistem sebagai media yang menyajikan informasi data KMS bayi. 

2. Data sampel yang diambil dalam penelitian ini dari satu posyandu. 

3. Data timbang bayi yang diinput tidak lebih dari 2 tahun (24 bulan) 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam tugas akhir ini penulisan yang dibuat adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan tugas akhir secara umum, berisi latar belakang, tujuan, 

manfaat penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran tentang Sistem informasi, 

Usia Emas Bayi, Basis Data, Unified Modelling Language (UML), 

Use Case, Activity Diagram dan Perangkat yang digunakan untuk 

membuat aplikasi.  

III. METODE PENELITIAN  

Bagian ini akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam 

proses pembuatan dan perancangan sistem. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi mengenai hasil tentang implementasi dan pengujian 

dari program yang telah dibuat. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menyimpulkan semua kegiatan dan hasil-hasil yang 

diperoleh selama proses pembuatan dan perancangan sistem serta 

saran. 

 
 



 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Bayi 

Masa bayi merupakan masa keemasan (usia 0-5 tahun) seorang anak 

manusia, calon generasi dari sebuah negara. Bayi merupakan investasi masa 

depan bangsa. Kelak ia akan menjadi penerus perjuangan bangsa dalam 

mewujudkan kemajuan dan cita-cita bangsa. Maka dari itu, masa bayi yang 

merupakan masa awal kehidupan seorang calon penerus bangsa, haruslah 

mendapatkan perhatian yang serius. (A.Markum, 1991) 

Golden age atau usia emas adalah usia pertumbuhan anak dari 0-5 tahun. 

Kenapa usia emas itu penting, sebab dalam masa itu, pertumbuhan otak 

sedang sangat cepat. Hal ini menjadi kesempatan bagi orangtua untuk 

memberikan stimulus dan rangsangan yang mengoptimalkan pertumbuhan 

otak. Pertumbuhan otak anak mengalami perkembangan yang pesat pada 

trisemester pertama atau 18 bulan setelah dilahirkan hingga balita berusia 3 

tahun. Ketika bayi lahir volume otak sekitar 25 % dari otak orang dewasa, 

kemudian pada usia 1 tahun, volumenya sudah mencapai 80 % otak dewasa. 

(Pramita, 2000) 

Usia emas ini terbilang unik karena terdapat 2 hal yang terjadi pada usia ini, 

pertama terbentuknya jaringan otak hingga 80%, dan yang kedua adalah hal 

ini terjadi hanya sekali seumur hidup. 
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2.2. Tumbuh Kembang Bayi 

2.2.1. Definisi Pertumbuhan dan Perkembangan 

Dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara 

kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Banyak orang yang 

menggunakan istilah “pertumbuhan” dan “perkembangan” secara 

bergantian. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, 

artinya saling bergantung satusama lain. 

Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan masalah perubahan dalam 

besar jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun 

individu, yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, pound, 

kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur tulang dan 

keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan nitrogen tubuh), 

sedangkan perkembangan (development) adalah bertambahnya 

kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih 

kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai 

hasil dari proses pematangan. (Soetjiningsih, 1998) 

Pertumbuhan adalah bertambah banyak dan besarnya sel seluruh 

bagian tubuh yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur; sedangkan 

perkembangan adalah bertambah sempurnanya fungsi dari alat 

tubuh. 

Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, 

jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, 

perkembangan lebih menitikberatkan aspek perubahan bentuk atau 

fungsi pematangan organ atau individu, termasuk perubahan aspek 

sosial atau emosional akibat pengaruh lingkungan. 

 

2.2.2. Prinsip-prinsip Tumbuh Kembang 

Tumbuh kembang merupakan proses yang dinamis dan terus 

menerus. Berikut adalah prinsip tumbuh kembang: 

 Tumbuh kembang terus menerus dan kompleks. 
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 Tumbuh kembang merupakan proses yang teratur dan dapat 

diprediksi. 

 Tumbuh kembang berbeda dan terintegrasi. 

 Setiap aspek tumbuh kembang berbeda dalam setiap tahapnya dan 

dapat dimodifikasi. 

 Tahapan tumbuh kembang spesifik untuk setiap orang. 

 

Prinsip tumbuh kembang; perkembangan merupakan hal yang 

terartur dan mengikuti rangkaian tertentu. 

a. Perkembangan adalah sesuatu yang terarah dan berlangsung 

terus menerus, dalam pola sebagai berikut : 

• Cephalocaudal : pertumbuhan berlangsung terus dari kepala ke 

arah bawah bagian tubuh. 

• Proximodistal : perkembangan berlangsung terus dari daerah 

pusat (proksimal) tubuh kearah luar tubuh (distal). 

• Differentiation : ketika perkembangan berlangsung terus dari 

yang mudah kearah yang lebih kompleks. 

• Perkembangan merupakan hal yang kompleks, dapat 

diprediksi, terjadi dengan pola yang konsisten dan kronologis. 

(Perry, 2005) 

 

Prinsip Perkembangan: 

a. Manusia tumbuh secara terus menerus. 

b. Manusia mengikuti bentuk yang sama dalam pertumbuhan dan 

perkembangan. 

c. Manusia berkembang menyebabkan dia mendapatkan proses 

pembelajaran dan kematangan. 

 

2.2.3. Faktor-faktor Tumbuh Kembang 

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. Faktor tersebut terdiri dari 2 golongan, yaitu: 
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a. Faktor internal 

 Perbedaan ras/etnik/bangsa. 

 Keluarga. 

 Umur. 

 Jenis kelamin. 

 Kelainan genetik. 

 Kelainan kromosom. 

b. Faktor eksternal 

Faktor pranatal : gizi, mekanis, toksin, endokrin, radiasi, infeksi, 

kelainan imunologi, anoksia embrio dan psikologis ibu. 

c. Faktor persalinan 

Komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala dan 

asfiksia dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. 

d. Pasca natal 

Gizi, penyakit kronis/kelainan congenital, lingkungan fisis dan 

kimia, psikologis, endokrin (gangguan hormon), sosioekonomi, 

lingkungan pengasuhan, stimulasi dan obat-obatan. 

2.2.4. Ciri-ciri Tumbuh Kembang 

Tumbuh kembang yang dimulai sejak konsepsi sampai dewasa 

mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu : 

a. Tumbuh kembang adalah proses yang kontinyu sejak konsepsi 

sampai maturitas atau dewasa, dipengaruhi oleh faktor bawaan 

dan lingkungan. 

b. Dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau 

masa perlambatan, serta laju tumbuh kembang yang berlainan 

diantara organ-organ. 

c. Pola perkembangan anak adalah sama, tetapi kecepatannya 

berbeda antara anak satu dengan lainnya. 
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d. Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi system 

susunan saraf. 

e. Aktivitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. 

f. Arah perkembangan anak adalah cephalocaudal. 

g. Refleks primitif seperti refleks memegang dan berjalan akan 

menghilang sebelum gerakan volunter tercapai. 

(Soetjiningsih, 1998) 

2.3. Pengukuran Bayi dan Balita (Antropometri) 

Pengkajian fisik adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi tentang 

anak dengan menggunakan semua panca indra baik subjektif maupun 

objektif.  Meski masing-masing bayi lahir dengan ukuran yang berbeda-

beda, namun pertumbuhan bayi umumnya dapat diperkirakan sejak awal. 

Pada akhirnya, bayi yang prematur sekalipun, akan dapat menyusul bayi 

yang lahir dengan berat badan sehat. 

Ada satu cara untuk memastikan tumbuh kembang bayi, yaitu dengan 

melakukan pengukuran antropometri. Melalui pengukuran ini dapat 

menentukan status kesehatan bayi dan anak. Mulai dari status gizi, adanya 

penyakit atau gangguan di otak, atau gangguan pertumbuhan. Caranya 

dengan membandingkan hasil antropometri bayi dengan rata-rata anak 

seusianya. 

Tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak sangat penting bagi masa 

depannya. Misalnya saja jika anak mengalami kurang gizi saat bayi, 

hampir dapat dipastikan bahwa tidak hanya fisik, namun juga 

kecerdasannya akan terganggu. Oleh sebab itu memperhatikan 

pertumbuhan bayi adalah hal yang sangat penting. 

Idealnya, pemeriksaan pertumbuhan bayi dilakukan setiap bulan. Hal ini 

dapat dilakukan di Posyandu. Petugas kesehatan akan melakukan 

pengukuran antropometri bayi, yaitu: 

 Berat badan, 

 Panjang badan,  

 Indeks massa tubuh, dan 

 Lingkar kepala. 
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Hasil pengukuran akan dicatat pada kurva pertumbuhan yang ada di Kartu 

Menuju Sehat (KMS). Kurva pertumbuhan merupakan alat bantu untuk 

menentukan posisi pertumbuhan anak dibanding anak seusianya. 

2.3.1. Pengukuran antropometri 

Pengukuran antropometri pada bayi harus dilakukan dengan cara 

yang benar untuk mendapatkan hasil yang akurat. Salah ukur 

sedikit saja, bisa membuat perbedaan yang sangat bermakna di 

dalam kurva. Sebab itu sangat penting untuk melakukannya dengan 

baik dan benar. 

1. Pengukuran berat badan 

Pengukuran berat badan sebaiknya dilakukan tanpa pakaian, 

termasuk popok. Bayi kemudian diletakkan di atas timbangan 

(bayi timbangan gantung maupun timbangan elektronik). Berat 

badan adalah sesuai dengan angka terbesar yang dekat dengan 

jarum. 

Berat badan bayi baru lahir yang normal yaitu berkisar antara 

2.500-4.000 gram. Diukur dengan keadaan tidak terbungkus, 

tetapi dalam melakukan pemeriksaan berat badan pada bayi 

baru lahir tetap harus dibungkus dan hasil nya dikurangkan 

dari berat bungkus bayi. 

 

Gambar 2.1 Pengukuran Berat Badan Bayi 

sumber : (www.dietrendahkalori.com/kesehatan-

anak/mengukur-pertumbuhan-anak/, 2014) 
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2. Pengukuran panjang badan 

Bayi diletakkan berbaring, dan diukur tinggi badannya dari 

puncak kepala hingga telapak kaki. Untuk mengukur panjang 

badan bayi, dapat juga menggunakan alat pengukur khusus 

dengan papan yang bisa digeser antara kepala dan kaki, normal 

panjang bayi baru lahir berkisar antara 45-53 cm. 

 

Gambar 2.2 Pengukuran Tinggi Badan Bayi 

sumber : (www.dietrendahkalori.com/kesehatan-

anak/mengukur-pertumbuhan-anak/, 2014) 

 

3. Indeks massa tubuh 

Body Mass Index (BMI) merupakan suatu pengukuran yang 

menghubungkan (membandingkan) berat badan dengan tinggi 

badan. Walaupun dinamakan “indeks”, BMI sebenarnya adalah 

rasio atau nisbah yang dinyatakan sebagai berat badan (dalam 

kilogram) di bagi dengan kuadrat tinggi badan (dalam meter). 

Seseorang dikatakan mengalami obesitas jika memiliki nilai 

BMI sebesar 30 atau lebih. 

Satuan metrik menurut sistem satuan internasional : 

BMI = kilogram/meter2 

Rumus : BMI = b/t2 
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dimana b adalah berat badan dalam satuan metrik kilogram dan 

t adalah tinggi badan dalam meter. 

BMI Klasifikasi 

<18.5 berat badan dibawah normal 

18.5-24.9 normal 

25.0-29,9 normal tinggi 

30.0-34.9 obesitas tingkat 1 

35.0-39.9 obesitas tingkat 2 

> 40.0 obesitas tingkat 3 

 

4. Lingkar Kepala 

Pengukuran lingkar kepala bayi dilakukan menggunakan pita 

pengukur di lingkar kepala terbesar, yaitu di atas alis dan 

telinga, kemudian melingkari belakang kepala di sebelah atas 

leher yang menonjol. 

 

Gambar 2.3 Pengukuran Lingkar Kepala 

sumber : (www.dietrendahkalori.com/kesehatan-

anak/mengukur-pertumbuhan-anak/, 2014) 

 

Pertumbuhan anak umumnya dapat diperkirakan sejak awal. 

Bayi yang baru lahir biasanya akan bertambah panjang 1,5 

hingga 2,5 cm setiap bulan. Sedangkan berat badannya akan 

naik 140 gram hingga 200 gram setiap minggu. Pada usia 

sekitar 5 bulan, berat badan bayi akan mencapai dua kali lipat 

berat badan lahirnya. Pada usia 6 hingga 12 bulan 
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pertumbuhan mulai sedikit melambat. Setiap bulan panjangnya 

akan bertambah sekitar 1 cm, dan beratnya naik 85 gram 

hingga 140 gram per minggu. Pada usia satu tahun, bayi akan 

mencapai berat tiga kali lipat dari berat lahirnya.  

Kegunaan pengukuran status gizi dengan metode antropometri 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode ini relatif mudah dilakukan. 

2. Non-invasive dan tidak membahayakan. 

3. Pada beberapa situasi, sebagian besar dapat dikerjakan 

dengan mudah (terutama untuk mengevaluasi hasil 

intervensi yang dirancang untuk meningkatkan faktor status 

gizi, kesehatan, ekonomi dan lingkungan). 

4. Salah satu indikator yang baik untuk kesejahteraan manusia 

dan digunakan untuk memonitor dua masalah gizi utama 

yaitu kurang energi protein (KEP) dan obesitas. 

5. Umumnya dapat mengidentifikasi status gizi sedang, kurang 

dan gizi buruk, karena sudah ada ambang batas yang jelas. 

6. Metode antropometri gizi dapat mengevaluasi perubahan 

status gizi pada periode tertentu, atau dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. 

7. Metode antropometri gizi dapat digunakan untuk penapisan 

kelompok yang rawan terhadap gizi. 

Sumber : (Arisman, 2010) 

 

2.3.2. Pengukuran untuk menentukan tumbuh kembang anak 

Pengukuran tubuh bayi tidak hanya sekedar untuk mencari angka. 

Namun juga menentukan apakah bayi tumbuh dengan normal atau 

tidak. Pengukuran panjang badan dapat dimanfaatkan sebagai 

indikator adanya gangguan pertumbuhan. Anak dengan panjang 

badan yang jauh melampaui atau di bawah kurva, perlu dicurigai 

mengalami pertumbuhan yang abnormal. Entah karena kelainan 

genetik atau karena gangguan hormonal. Seperti hormon tiroid dan 
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hormon pertumbuhan. Sedangkan berat badan seringkali dikaitkan 

dengan status gizi anak. Anak dengan berat jauh di bawah kurva, 

harus diperhatikan apakah mengalami tanda-tanda malnutrisi 

protein. Sedangkan untuk yang jauh di atas kurva mungkin 

mengalami kelebihan gizi. 

 

2.3.3. Pemeriksaan berat badan dan tinggi badan 

Perlu diingat terkadang tidak cukup hanya dengan membandingkan 

berat badan dengan umur atau panjang badan dengan umur saja. 

Semua hasil pengukuran perlu dibaca sebagai satu kesatuan. 

 Misalnya jika berat badan dibanding umur bayi berada di bawah 

kurva, maka tidak lantas dikatakan anak memiliki gizi yang 

kurang. Untuk itu, perlu dilakukan perbandingan antara berat 

badan dan tinggi badan. Jika masih dalam batas normal, maka 

ini mungkin hanya disebabkan karena anak berperawakan kecil. 

 Jika anak memiliki tinggi badan di atas kurva dan berat badan 

normal, belum tentu juga anak memiliki IMT yang normal. 

Anak mungkin berperawakan tinggi sehingga proporsi tubuhnya 

tidak seimbang. 

 

2.3.4. Pemeriksaan lingkar kepala 

Pemeriksaan lingkar kepala merupakan pemeriksaan bayi yang 

seringkali dilupakan. Padahal pemeriksaan ini tidak kalah penting 

dengan pemeriksaan panjang badan dan tinggi badan. Bayi 

memiliki bagian yang lunak di kepala, karena tulang tengkoraknya 

masih belum menyatu. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, adanya 

rongga antar lempeng tulang tengkorak memungkinkan kepala dan 

otak di dalamnya untuk terus tumbuh. 

 Ini berarti jika lingkar kepala anak di luar normal, mungkin ada 

gangguan dalam pertumbuhan otaknya. Lingkar kepala yang 

jauh dari kurva normal mungkin dapat menunjukkan adanya 
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hidrosefalus atau desakan di dalam kepala, misalnya akibat 

meningitis, tumor, atau gangguan drainase cairan otak. 

 Sedangkan lingkar kepala yang lebih kecil mungkin 

menunjukkan adanya penutupan ubun-ubun terlalu dini, atau 

gangguan pertumbuhan otak. Kedua hal ini harus dideteksi dan 

diatasi sejak dini, agar tidak mempengaruhi pertumbuhan otak 

dan perkembangan anak. 

 

Tabel 2.1. Ciri perkembangan balita 

Usia 

Perkembangan 

Fisik 

Motorik Kognitif Laki-laki Perempuan 

TB(cm) BB(kg) TB(cm) BB(kg) 

0-3 

bulan 

45-65 3-5 45-60 3-5 Menggerakkan 

beberapa 

bagian tubuh 

seperti tangan, 

kepala dan 

mulai belajar 

memiringkan 

tubuh. 

Mulai 

mengenal 

suara, bentuk 

benda dan 

warna. 

6-9 

bulan 

65-70 7-9 64-70 7-9 Dapat 

menegakkan 

kepala, belajar 

tengkurap 

sampai dengan 

duduk (pada 

usia 8-9 bulan), 

dan memainkan 

ibu jari kaki. 

Mengoceh, 

sudah 

mengenal 

wajah 

seseorang, 

bisa 

membedakan 

suara, belajar 

makan dan 

mengunyah. 

12-18 75-81 10-11 74-80 10-11 Belajar berjalan Mulai belajar 
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bulan dan berlari, 

mulai bermain, 

dan koordinasi 

mata semakin 

baik. 

berbicara, 

mempunyai 

ketertarikan 

terhadap 

jenis-jenis 

benda, dan 

mulai muncul 

rasa ingin 

tahu. 

2-3 

tahun 

87-96 12-15 86-95 12-15 Sudah pandai 

berlari, 

berolahraga, 

dan dapat 

meloncat. 

Keterampilan 

tangan mulai 

membaik, 

pada usia 3 

tahun belajar 

menggunting 

kertas, 

belajar 

menyanyi, 

dan membuat 

coretan 

sederhana. 

4-5 

tahun 

100-120 16-21 100-120 16-22 Dapat berdiri 

pada satu kaki, 

mulai dapat 

menari, 

melakukan 

gerakan olah 

tubuh, 

keseimbangan 

tubuh mulai 

membaik. 

Mulai belajar 

membaca, 

berhitung, 

menggambar, 

mewarnai, 

dan 

merangkai 

kalimat 

dengan baik. 
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Pada intinya pengukuran pertumbuhan anak penting dilakukan guna 

mendeteksi dini adanya gangguan pertumbuhan. Dengan demikian, dapat 

dilakukan intervensi yang sesuai agar anak dapat tetap tumbuh dengan 

normal. 

 

2.4. Pengertian Web 

2.4.1. Pengertian Umum 

World Wide Web atau WWW atau juga dikenal dengan WEB 

adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer 

yang terhubung ke internet. Web menyediakan berbagai informasi, 

mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Website atau situs 

dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau 

gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik 

yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu 

rangkaian yang saling terkait, dimana masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). (Dewanto, 2006) 

2.4.2. Pengertian Menurut Para Ahli 

1. Menurut Suwanto Raharjo S.Si, M.Kom, Web merupakan salah 

satu layanan internet yang paling banyak digunakan dibanding 

dengan layanan lain seperti ftp, gopher, news atau bahkan email. 

2. Menurut Wahana Komputer, Web adalah formulir komunikasi 

interaktif yang digunakan pada sutu jaringan komputer. 

3. Menurut A. Taufiq Hidayatullah, Web adalah bagian paling 

terlihat sebagai jaringan terbesar dunia, yakni internet. 

4. Menurut Haer Talib, Web adalah sebuah tempat di internet yang 

mempunyai nama dan alamat. 

5. Menurut Boone (Thomson), Web adalah koleksi sumber 

informasi kaya grafis yang saling berhubungan satu sama lain 

dalam internet yang lebih besar. 
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6. Menurut Feri Indayudha, Web adalah suatu program yang dapat 

memuat film, gambar, suara, serta musik yang ditampilkan 

dalam internet. 

7. Menurut Yuhefizar, Web adalah suatu metode untuk 

menampilan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, 

suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan 

untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen 

lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser.  

 

2.4.3. Cara Kerja Web 

Adapun cara kerja web adalah sebagai berikut: 

a. Informasi web disimpan dalam dokumen dalam bentuk 

halaman-halaman we atau web page. 

b. Halaman web tersebut disimpan dalam computer server web. 

c. Sementara dipihak pemakai ada komputer yang bertindak 

sebagai computer client dimana ditempatkan program untuk 

membaca halaman web yang ada di server web (browser). 

d. Browser membaca halaman web yang ada di server web. 

(Saputro, 2007) 

2.5. Antarmuka (Interface) 

Antarmuka pemakai (User Interface) merupakan mekanisme komunikasi 

antara pengguna (user) dengan sistem. Antarmuka pemakai (User 

Interface) dapat menerima informasi dari pengguna (user) dan 

memberikan informasi kepada pengguna (user) untuk membantu 

mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. 

User interface, berfungsi untuk memasukkan dan menampilkan penjelasan 

sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh 

step by step sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap 

suatu sistem. Yang terpenting dalam membangun user interface adalah 

kemudahan dalam memakai/ menjalankan sistem, interaktif dan 

komunikatif. 
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2.6. Structured Query Language (SQL) 

Aplikasi database telah menjadi suatu bagian integral dari hampir seluruh 

kehidupan manusia. Tanpa database, banyak hal yang dilakukan akan 

menjadi sangat membosankan atau bahkan tidak mungkin sama sekali. 

Bank, universitas, dan perpustakaan adalah tiga contoh organisasi yang 

tergantung sekali pada database. Dalam dunia internet, aplikasi search 

engine, online shopping, dan bahkan sistem penamaan suatu website yang 

dikenal dengan DNS akan menjadi tidak mungkin tanpa adanya dukungan 

database. Websiteyang monoton akan ditinggalkan oleh pengunjung. 

Suatu database yang diimplementasikan dan ditampilkan pada suatu 

komputer biasanya dikenal dengan istilah DatabaseServer.MySQL, 

sebagai salah satu SQL (Structured Query Language) DatabaseServer. 

 

2.6.1. Pengertian MySQL 

 MySQL adalah suatu sistem manajemen database.Database 

merupakan sekumpulan data. Untuk menambah, mengakses, 

memproses semua data pada database server, pengguna 

memerlukan suatu manajemen seperti MySQL. 

 MySQL adalah manajemen database yang terstruktur. Database 

pada MySQL menyimpan semua data dalam tabel-tabel yang 

berbeda dan tidak mengumpulkan dalam suatu ruang 

penyimpanan yang sangat besar. Hal ini akan meningkatkan 

kecepatan dan fleksibilitas. Setiap tabel akan saling 

berhubungan sesuai data yang diinginkan penggunanya 

 MySQL adalah software yang bersifat open source. Open 

Source berarti setiap orang bebas menggunakan maupun 

memodifikasinya. Pengguna bisa mendownload MySQL dari 

internet dan menggunakan tanpa harus membayar apapun. 

MySQL menggunakan GPL (General Public License) untuk 

menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap 

software tersebut pada situasi yang berbeda. 
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2.6.2. Keunggulan MySQL sebagai Database Server 

Seperti telah dijelaskan bahwa MySQL bersifat open source, gratis, 

downloadable, sehingga telah menjadi salah satu keunggulan 

MySQL dibandingkan SQL Server lainnya. Dan masih ada 

keunggulan yang lain yaitu: 

 Mampu menampung jumlah user yang sangat banyak dalam waktu 

bersamaan. 

 Daya tampung record yang sangat besar, yaitu lebih dari 50.000.000. 

 Waktu eksekusi perintah yang sangat cepat, mungkin yang tercepat di 

pasaran databaseserver. 

 Mudah dalam instalasi maupun manajemennya. 

 Dapat berjalan di atas banyak platform yang berbeda (FreeBSD, Linux, 

Mac OS X Server, Alpha-DEC-Unix, NetBSD, OS/2, Solaris dan 

Windows). 

 Server dapat menampilkan pesan error dalam banyak bahasa ke user. 

 Sistem alokasi memory yang sangat cepat. 

Sumber : (Kadir, 2000) 

 

2.7. Metode Waterfall (Model Sekuensial Linear) 

Model ini sering disebut dengan “classic life cycle” atau model Waterfall. 

Model ini merupakan model pengembangan yang pertama, yang muncul 

pertama kali pada sekitar tahun 1970 sehingga model ini sering disebut 

kuno. Namun demikian model ini adalah model yang paling banyak 

digunakan di dalam Software Engineering (SE).  
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Gambar 2.4 Tahapan pada Model Sekuensial Linear 

Metode untuk membangun sistem informasi KMS Bayi menggunakan 

metode waterfall, dengan maksud agar pengerjaannya dapat dilakukan 

secara bertahap dan sesuai dengan urutan sehingga dapat fokus disetiap 

langkah-langkahnya. Model sekuensial linear dibagi menjadi beberapa 

tahap dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap tahap mendefinisikan 

suatu kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan bagian dari 

pengembangan sistem. Jika pengerjaan pada suatu tahap telah selesai, baru 

dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap-tahap pada model 

sekuensial linear adalah sebagai berikut: 

 

1. Analisis kebutuhan 

Tahap ini mengumpulkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada 

sistem. Analisis sistem juga merupakan sebuah teknik pemecahan 

masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-

komponennya dengan tujuan mempelajari seberapa bagus komponen-

komponen tersebut bekerja dan berinteraksi sesuai dengan keinginan 

pembuat sistem. Analisis mungkin adalah bagian terpenting dari proses 
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rekayasa perangkat lunak. Karena semua proses lanjutan akan sangat 

bergantung pada baik tidaknya hasil analisis. Ada satu bagian penting 

yang biasanya dilakukan dalam tahapan analisis yaitu pemodelan proses 

bisnis.  

 

2. Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan desain sistem yang akan dibuat sebelum 

proses coding. Desain sistem meliputi desain database serta interface 

yang nantinya akan menghasilkan sebuah arsitektur sistem keseluruhan. 

Pada tahap perancangan menghasilkan suatu perancangan database, 

Unified Modeling Language (UML), dan perancangan interface. 

Database, UML, dan user interface yang telah dirancang pada fase 

perancangan ini akan diaplikasikan pengkodeannya pada fase 

pengkodean. 

2.a. Perancangan Database 

Merancang database merupakan hal yang sangat penting, karena 

disini akan menentukan entity, attribute, relasinya dan konsep 

lainnya dalam suatu sistem database, sehingga hasil rancangan 

tersebut memenuhi kebutuhan akan informasi untuk saat ini dan 

masa yang akan datang. 

Ada tiga langkah dalam merancang database, yaitu: 

1) Perancangan Database Konseptual (Conceptual Database 

Design) 

Perancangan secara konsep merupakan langkah pertama dalam 

merancang database. Sesuai dengan namanya, pada tahap ini 

hanya untuk menentukan konsep-konsep yang berlaku dalam 

sistem database yang akan dibangun. 

Dalam tahap ini, setidaknya yang harus diketahui: 

 Informasi (output) apa yang diinginkan dari database? 

 Pengembangan sistem di masa yang akan datang. 
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 Siapa saja yang terlibat dalam sistem yang sedang berjalan. 

 Apa saja input yang diperlukan? 

2) Perancangan DatabaseLogic (Logical Database Design) 

Perancangan database logic merupakan tahapan untuk 

memetakan proses perancangan konseptual ke dalam model 

database yang akan digunakan.  Perancangan database secara 

logic ini tidak tergantung pada DBMS yang digunakan, 

sehingga tahap perancangan ini disebut juga pemetaan model 

data. Berikut langkah-langkah merancang database logic: 

  Mendefinisikan Entity yang Dibutuhkan 

Entitas adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi dengan 

mudah dari suatu sistem database, bisa berupa objek, 

orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya 

akan disimpan. Hal-hal yang terlibat dalam suatu sistem 

database dapat dijadikan entity. Dari sekian banyak 

kemungkinan entity yang ada, penulis telah menentukan 

entity mana saja yang sesuai dan mampu mengakomodasi 

kebutuhan sistem yang akan dirancang. (Sutanta, 2011) 

Dalam penelitian ini sudah ditentukan beberapa entitas, 

antara lain: 

1. Admin, yang bertindak sebagai admin adalah orang 

yang ditunjuk oleh Dinas kesehatan. 

2. Operator, yang bertindak sebagai operator adalah kader 

pada masing-masing posyandu. 

3. Anggota, yang bertindak sebagai anggota adalah 

orangtua yang memiliki bayi dan sudah didaftarkan di 

dalam sistem informasi KMS Bayi. 

4. Tamu, yang bertindak sebagai tamu adalah masyarakat 

yang belum mendaftarkan diri di dalam sistem 

informasi KMS Bayi. 
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 Menentukan Attribute Setiap Entity Beserta Kuncinya 

Setelah menentukan entity-entity yang terlibat pada sistem 

database yang dirancang, langkah berikutnya adalah 

menentukan attribute yang melekat pada entity tersebut. 

Attribut adalah ciri khas yang melekat pada suatu entity 

dan menunjukkan item sejenis. Sama halnya dalam 

menentukan entity, dalam menentukan attribute ini juga 

banyak kemungkinan, oleh karena itu harus ditentukan 

attribute apa saja yang diperlukan oleh sistem database 

yang dirancang. 

 Menentukan Relasi Antar Entity Beserta Kunci Tamunya 

(foreign key) 

Setelah menentukan entity dan attribute beserta kuncinya, 

langkah selanjutnya adalah menentukan relasi antar entity. 

Bisa saja antara satu entity dengan entity yang lainnya 

tidak saling berhubungan, tetapi entity tersebut 

berhubungan dengan entity yang satu lagi. Jika antara satu 

entity dengan entity yang lain saling berhubungan, oleh 

karena itu hubungan tersebut dinyatakan sebagai entity 

baru, dan harus ditentukan pula attribute dan field 

kuncinya. Entity hasil relasi pasti mempunyai kunci 

tamu/asing (foreign key). Kunci tamu/asing adalah 

attribute yang berfungsi sebagai kunci pada entity yang 

lain, tetapi digunakan juga sebagai kunci pada entity hasil 

relasi, oleh karena itu keberadaan attribute tersebut pada 

entity hasil relasi disebut kunci tamu. 

3) Perancangan Database Fisik (Physical Database Design) 

Perancangan database secara fisik merupakan tahapan untuk 

mengimplementasikan hasil perancangan database secara logis 

menjadi tersimpan secara fisik pada media penyimpanan 
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eksternal sesuai dengan DBMS yang digunakan. Dapat 

disimpulkan bahwa proses perancangan fisik merupakan 

transformasi dari perancangan logis terhadap jenis DBMS 

yang digunakan sehingga dapat disimpan secara fisik pada 

media penyimpanan. 

Perancangan database adalah transformasi model data yang 

dihasilkan oleh proses analisis menjadi struktur data yang 

dibutuhkan pada saat implementasi. Suatu database dibangun 

berdasarkan kebutuhan informasi dalam suatu organisasi, oleh 

sebab itu pada umumnya perancangan database dimulai dari 

pengamatan kebutuhan informasi. 

 

2.b. Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa untuk 

menentukan, visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan 

bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu 

proses pembuatan perangkat lunak. Bagian ini dapat berupa model, 

deskripsi atau perangkat lunak dari sistem, seperti pada pemodelan 

bisnis dan sistem non perangkat lunak lainnya. (Whitten, 2004) 

http://teknik-informatika.com/informasi-dan-organisasi/
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Gambar 2.5 Struktur UML 

UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti 

sukses dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. UML 

tidak hanya digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, 

namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan 

pemodelan. 

1. Bagian-Bagian UML 

Bagian-bagian utama dari UML adalah view, diagram, model 

elemen, dan general mechanism. 

 View 

View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari 

beberapa aspek yang berbeda. View bukan melihat grafik, 

tapi merupakan suatu abstraksi yang berisi sejumlah diagram. 

Beberapa jenis view dalam UML antara lain: use case view, 

logical view, component view, concurrency 

view,dan deployment view. 



26 
 

a. Use case view 

Mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya 

dilakukan sesuai yang diinginkan external 

actors. Aktor yang berinteraksi dengan sistem dapat 

berupa user atau sistem lainnya. 

View ini digambarkan dalam use casediagrams dan 

kadang-kadang dengan activity diagrams. View ini 

digunakan terutama untuk pelanggan, perancang 

(designer), pengembang (developer), dan penguji sistem 

(tester). 

b. Logical view 

Mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem, 

struktur statis (class, object, dan relationship) dan 

kolaborasi dinamis yang terjadi ketika object  mengirim 

pesan ke object lain dalam suatu fungsi tertentu. 

View ini digambarkan dalam class diagrams untuk 

struktur statis dan dalam state, sequence, collaboration, 

dan activitydiagram untuk model dinamisnya. View ini 

digunakan untuk perancang (designer) dan pengembang 

(developer). 

c. Component view 

Mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan 

modul. Komponen yang merupakan tipe lainnya dari code 

module diperlihatkan dengan struktur dan 

ketergantungannya juga alokasi sumber daya komponen 

dan informasi administratif lainnya. View ini digambarkan 

dalam component view dan digunakan untuk pengembang 

(developer). 

 



27 
 

d. Concurrency view 

Membagi sistem ke dalam proses dan prosesor. View ini 

digambarkan dalam diagram dinamis (state, sequence, 

collaboration, dan activity diagrams) dan diagram 

implementasi (component dan deployment diagrams) serta 

digunakan untuk pengembang (developer), pengintegrasi 

(integrator), dan penguji (tester). 

e. Deployment view 

Mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan 

perangkat (nodes) dan bagaimana hubungannya dengan 

lainnya. View ini digambarkan dalam deployment 

diagrams dan digunakan untuk pengembang (developer), 

pengintegrasi (integrator), dan penguji (tester). 

 Diagram 

Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen 

model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau 

aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian 

dari suatu view tertentu dan ketika digambarkan biasanya 

dialokasikan untuk view tertentu. Adapun jenis diagram 

antara lain : 

1. Use Case Diagram 

Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan 

aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe 

interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya 

sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem 

dipakai. Use casemerupakan konstruksi untuk 

mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata 

user. Sedangkan use case diagram memfasilitasi 

komunikasi diantara analis dan pengguna serta antara 

analis dan client. 
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2. Class Diagram 

Class adalah deskripsi kelompok obyek-obyek dengan 

properti, perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Sehingga 

dengan adanya class diagram dapat memberikan 

pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut 

tercermin dari class-class yang ada dan relasinya satu 

dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai 

beberapa class diagram. 

3. Component Diagram 

Component software merupakan bagian fisik dari sebuah 

sistem, karena menetap di komputer tidak berada di 

pikiran para analis. Component merupakan implementasi 

software dari sebuah atau lebih class. Component dapat 

berupa source code, komponen biner, atau executable 

component. Sebuah component berisi informasi tentang 

logic class atau class yang diimplementasikan sehingga 

membuat pemetaan dari logical view ke component view. 

Sehingga component diagram merepresentasikan dunia riil 

yaitu component software yang mengandung component, 

interface dan relationship. 

4. Deployment Diagram 

Menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik, 

menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada 

bagian-bagian hardware, menunjukkan hubungan 

komputer dengan perangkat (nodes) satu sama lain dan 

jenis hubungannya.  

Di dalam nodes, executable component dan object yang 

dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak 

yang dieksekusi oleh node tertentu dan ketergantungan 

komponen. 
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5. State Diagram 

Menggambarkan seluruh state (kondisi) yang dimiliki 

oleh object dari suatu class dan keadaan yang 

menyebabkan state berubah. Kejadian dapat 

berupa object lain yang mengirim pesan. State class tidak 

digambarkan untuk semua class, hanya yang mempunyai 

sejumlah state yang terdefinisi dengan baik dan 

kondisi class berubah oleh stateyang berbeda. 

6. Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan 

perilaku pada sebuah alur sistem. Kegunaannya untuk 

menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim dan interaksi 

antar objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam 

berjalannya sebuah sistem. 

7. Collaboration Diagram 

Menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence 

diagrams. Saat terjadi pertukaran pesan, collaboration 

diagrams menggambarkan objek dan hubungannya 

(mengacu ke konteks). Jika penekanannya pada waktu 

atau urutan maka gunakan sequence diagrams, tapi jika 

penekanannya pada konteks maka 

digunakan collaboration diagram. 

8. Activity Diagram 

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan 

untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam 

suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk 

aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi. 
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2. Tujuan Penggunaan UML 

Berikut ini adalah tujuan digunakannya UML: 

a. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai 

bahasa pemrograman dan proses rekayasa. 

b. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam 

pemodelan. 

c. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan 

visual yang ekspresif untuk dikembangkan dan saling 

menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. 

UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah cetak biru (blue print) 

karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini maka 

akan bisa diketahui informasi secara detail tentang coding 

program atau bahkan membaca program dan 

menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram (reserve 

engineering). 

Sumber : (Arief, 2010) 

 

2.c. Perancangan User Interface 

Perancangan user interface adalah dilakukannya penjabaran 

komunikasi internal perangkat lunak antara perangkat lunak dengan 

sistem diluarnya dan antara perangkat lunak dengan user-nya. 

 

3. Pengkodean 

Tahap ini memberikan suatu coding terhadap desain agar dimengerti 

oleh komputer. Pengkodean tersebut menghasilkan desain yang dinamis 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

4. Pengujian 

Tahapan berikutnya dalam model sekuensial linear adalah tahap 

pengujian, dimana pada tahapan ini software yang telah dibuat diuji 

apakah telah sesuai dengan kebutuhan atau belum. 

 



 

5. Implementasi

Pada tahapan ini sistem yang telah dibuat akandipakai sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuannya.

 

6. Pemeliharaan

Pada tahapan ini hal yang dilakukan adalah mencakup koreksi 

yang tidak ditemukan pada tahap

perangkat lunak menggunaka

beberapa keuntungan dan kerugian, yaitu

Keuntungan:

 Proses menjadi teratur

 Estimasi proses menjadi lebih baik

 Jadwal menjadi lebih menentu

 

Kerugian: 

 Sifatnya kaku, sehingga susah melakukan perubahan di tengah 

proses 

 Membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal, tetapi hal ini 

jarang dapat dipenuhi.

 

2.8. PHP 

PHP Hypertext Preprocessor 

atau disisipkan ke dalam 

situs web dinamis. PHP dapat digunakan un

 

 

 

Implementasi 

tahapan ini sistem yang telah dibuat akandipakai sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuannya. 

Pemeliharaan 

Pada tahapan ini hal yang dilakukan adalah mencakup koreksi 

yang tidak ditemukan pada tahap-tahap terdahulu. 

perangkat lunak menggunakan model sekuensial linearterdapat 

beberapa keuntungan dan kerugian, yaitu: 

Keuntungan: 

Proses menjadi teratur 

Estimasi proses menjadi lebih baik 

Jadwal menjadi lebih menentu 

 

Sifatnya kaku, sehingga susah melakukan perubahan di tengah 

Membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal, tetapi hal ini 

jarang dapat dipenuhi. 

Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan 

atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memrogram 

dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah 

 

Gambar 2.6 Logo PHP 
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tahapan ini sistem yang telah dibuat akandipakai sesuai dengan 

Pada tahapan ini hal yang dilakukan adalah mencakup koreksi error 

 Pengembangan 

n model sekuensial linearterdapat 

Sifatnya kaku, sehingga susah melakukan perubahan di tengah 

Membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal, tetapi hal ini 

yang dapat ditanamkan 

. PHP banyak dipakai untuk memrogram 

tuk membangun sebuah CMS. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_skrip
http://id.wikipedia.org/wiki/HTML
http://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web
http://id.wikipedia.org/wiki/CMS
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 Sejarah PHP 

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page 

(Situs personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada 

tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), 

yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk 

mengolah data formulir dari web. 

Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan 

menamakannya PHP/FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi 

sumber terbuka, maka banyak programmer yang tertarik untuk ikut 

mengembangkan PHP. 

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP 

sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan 

juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI 

secara signifikan. 

Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang 

interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. 

Kemudian pada Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru 

untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan 

PHP diubah menjadi akronim berulang PHP: Hypertext Preprocessing. 

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan 

rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang 

paling banyak dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai 

karena kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi 

tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. 

Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari 

interpreter PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan 

model pemrograman berorientasi objek ke dalam Hingga Januari 2011 

PHP sudah merilis versi 5.3.5. (Nugroho, 2004) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
http://id.wikipedia.org/wiki/1995
http://id.wikipedia.org/wiki/Web
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PHP/FI&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terbuka
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrogram
http://id.wikipedia.org/wiki/Interpreter
http://id.wikipedia.org/wiki/C
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zend&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PHP_3.0&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Akronim_berulang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PHP_4.0&action=edit&redlink=1


 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

3.1.1. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan bulan Februari 2015 sampai bulan Januari 

2016. 

3.1.2. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Posyandu Suci berlokasi di Jalan Bumi 

Manti, Kelurahan Kampung baru, Kecamatan Labuhan Ratu-Bandar 

Lampung dan gedung Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

 

3.2. Perangkat yang digunakan 

Berikut ini adalah perangkat yang digunakan untuk pengembangan sistem 

informasi: 

3.2.1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk pengembangan sistem 

informasi ini adalah 1 (satu) set perangkat komputer dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Perangkat keras 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Processor Intel CoreTM i3-4005U (1,7 GHz), CPU 

2. RAM 4 GB, dan RAM 

3. Hard disk 500 GB Storage 
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3.2.2. Perangkat Lunak 

Tabel 3.2 Perangkat lunak 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Sistem Operasi Windows 7 OS 

2. Brackets Portable Text Editor 

3. Web server Xampp 1.7.4 (PHP versi 5.3.4 dan 

MySQL versi 5.0.7) 

Web server 

 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Studi Literatur 

Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan dan mempelajari data, 

teori dan tinjauan pustaka mengenai penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh seseorang yang terkait dengan sistem informasi 

berbasis web. 

Studi literatur yang dipelajari adalah; 

1. pemrograman berbasis web, PHP, HTML, 

2. pengolahan database dengan MySQL, 

3. model rekayasa perangkat lunak dengan metode waterfall, dan 

4. pengujian dan pemeliharaan sistem informasi berbasis web. 

3.3.2. Pengembangan Perangkat Lunak 

Di tahap ini dilakukan perancangan sistem yang dibuat, agar dapat 

mempermudah tahap implementasi. Pengembangan sistem yang 

digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode rekayasa 

perangkat lunak Waterfall. 

Dalam metode Waterfall, terdapat beberapa tahap pengembangan 

yang diilustrasikan dalam gambar berikut ini : 
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Gambar 3.1 Rekayasa Perangkat Lunak Waterfall 

3.3.2.1. Analisa Kebutuhan 

Langkah pertama pada metode Waterfall adalah 

menganalisis kebutuhan. Pada tahap ini akan dilakukan 

pengumpulan data-data terkait dengan kebutuhan dari 

sistem yang akan dibuat. Cara untuk mendapatkan data-data 

tersebut adalah: 

1. Melakukan wawancara kepada ketua posyandu dan 

diskusi. 

2. Survei kepada pihak yang menjadi objek pada penelitian. 

3. Terjun ke posyandu untuk melihat secara langsung 

bagaimana proses penimbangan bayi dilakukan. 

Analisis kebutuhan telah dilakukan dengan cara wawancara 

dan terjun langsung ke posyandu.  Posyandu Suci dipilih 

karena lokasi yang strategis. Posyandu Suci berlokasi di 

Jalan Bumi Manti, Kelurahan Kampung baru, Kecamatan 

Labuhan Ratu-Bandar Lampung. 
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Tabel 3.3 Kebutuhan Sistem 

Jenis Kebutuhan Kebutuhan 

Kebutuhan Fungsional 

(Functional Requirement) 

1. Mampu mengelola dan merekam 

data bayi, orangtua, operator 

poyandu, dan admin. 

2. Memiliki tingkat akses berbeda 

yang terdiri dari admin, operator 

posyandu, anggota, dan tamu 

Kebutuhan Non Fungsional : 

1. Interface Requirement 

1. Mendukung perangkat masukan 

data dalam hal ini adalah mouse 

dan keyboard. 

2. Memiliki antarmuka grafis (GUI) 

untuk menampilkan informasi dan 

mengelola data-data. 

A. Perbandingan KMS lama dan KMS Online 

Untuk mengetahui perbedaan KMS Bayi lama yang 

masih digunakan dengan KMS Bayi Online yang telah 

dibuat, maka dapat dilihat tabel perbandingan antara 

KMS Bayi lama dan KMS Bayi Online. 

 

B. Kelebihan dan Kekurangan 

Adapun kelebihan dan kekurangan KMS Online adalah: 

 

Tabel 3.4 Kelebihan dan Kekurangan perancangan KMS Online. 

No. Kelebihan Kekurangan 

1. Untuk mengakses data bayi 

lebih mudah. 

Masing-masing posyandu harus 

memiliki perangkat komputer yang 

didukung koneksi internet 

2. Data yang tersimpan lebih Operator yang gagap teknologi perlu 
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aman. mendapat pembelajaran lebih lanjut. 

3.3.2.2. Perancangan 

Perancangan adalah tahap kedua pada metode Waterfall, 

dimana berguna untuk mendefinisikan analisis kebutuhan 

pada tahap pertama menjadi bentuk karakteristik, 

sehingga dapat dimengerti oleh programmer sebelum 

dilakukan pemrograman. 

 

Gambar 3.2 Tabel Artikel 

Gambar 3.2 menunjukkan tabel artikel kesehatan. Tabel 

ini berisi field idpost, creator, tglpost, judul, link, dan 

publish. Creator yang menyimpan nama petugas yang 

memposting artikel. Tglpost yang menyimpan tanggal 

artikel diposting. Judul yang menyimpan judul artikel. 

Link yang menyimpan alamat link jika artikel bersumber 

dari situs internet. Dan  publish yang menyimpan pilihan 

apakah artikel akan di publikasikan atau tidak. 

 

Gambar 3.3 Tabel Berat Ideal 

Gambar 3.3 menunjukkan tabel berat badan ideal bayi. 

Tabel ini berisi field id, berat_ideal, dan no. 
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Gambar 3.4 Tabel Data Bayi 

Gambar 3.4 menunjukkan tabel database data bayi. Tabel 

ini memiliki field id_posyandu, id_ortu, id_bayi, 

nama_bayi, jenis_kelamin, tgl_lahir, berat_lahir, 

berat_badan, tinggi_badan, lingkar_kepala, dan 

kd_kontrol. 

 

Gambar 3.5 Tabel Data Posyandu 

Gambar 3.5 menunjukkan tabel data posyandu. Tabel ini 

memiliki field id, kode_posyandu, ketua, 

nama_posyandu, alamat, dan telpon. Setiap posyandu 

memiliki kode yang berbeda untuk memudahkan 

identifikasi saat memasukkan data. Field ketua untuk 

menyimpan nama ketua posyandu. Field alamat untuk 

menyimpan alamat posyandu. 
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Gambar 3.6 Tabel Login 

Gambar 3.6 menunjukkan tabel login. Tabel ini memiliki 

field id, nama, jabatan, session, user, pass, dan lvl. Field 

nama untuk menyimpan nama pengguna. Field jabatan 

untuk menyimpan jabatan pengguna, terdiri dari 

administrasi, operator, atau orangtua. Field nama untuk 

menyimpan nama pengguna. Field session untuk 

menyimpan kode level pengguna. Kode 0 untuk 

pengguna dengan level IT/administrasi. Kode 1 untuk 

pengguna dengan level operator. Kode 2 untuk pengguna 

dengan level orangtua. Field lvl untuk menyimpan level 

pengguna. 

 

Gambar 3.7 Tabel Orangtua 

Gambar 3.7 menunjukkan tabel orangtua. Tabel ini berisi 

field id, id_posyandu, no_daftar,  
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Gambar 3.8 Tabel Kontrol 

Tabel kontrol berfungsi untuk menyimpan data hasil 

penimbangan bayi. Tabel kontrol berhubungan dengan 

tabel databayi. Sedangkan databayi berhubungan dengan 

tabel orangtua. Tabel kontrol berisi data orang tua dan 

data bayi. 

 

Gambar 3.9 Relasi Antar Tabel 

Gambar 3.9 menunjukkan relasi tabel satu dengan tabel 

yang lain. Tabel databayi berelasi dengan tabel orang 

tua. Satu orang tua bisa memiliki lebih dari satu bayi. 

Satu bayi hanya terhubung ke satu orang tua. Tabel 

databayi juga terhubung dengan tabel tabelkontrol. tabel 
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orang tua memiliki hubungan dengan tabel 

data_posyandu. Satu orang tua terdaftar ke satu orang 

tua. Satu posyandu bisa menampung lebih dari satu 

orang tua. Tabel data_posyandu juga terhubung dengan 

tabel tbladmin. Satu posyandu memiliki lebih dari satu 

admin/operator. Sedangkan satu admin/operator hanya 

terdaftar di satu posyandu. Tabel login terhubung dengan 

tabel tbladmin. Satu admin/operator hanya memiliki satu 

login. 

Tabel 3.5 Klasifikasi pengguna. 

No. Tipe pengguna Kebutuhan Hak akses Experience 

1. Admin  1. Membuat operator 

2. Mengubah data 

operator 

3. Menghapus operator 

4. Membuat artikel 

kesehatan 

High Familiar 

dengan 

perangkat 

teknologi, 

khususnya 

yang berbasis 

web 

2. Tamu  1. Melihat data timbang 

berat badan bayi yang 

sudah dirata-ratakan 

2. Melihat informasi 

kesehatan 

Low - 

 

3. Orangtua 1. Melihat data timbang 

bayinya 

2. Melihat data dirinya 

Medium - 

4. Operator 1. Membuat operator 

2. Mengubah data 

operator 

3. Menghapus operator 

 

High Familiar 

dengan 

perangkat 

teknologi, 

khususnya 
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yang berbasis 

web 

Pada perancangan sistem KMS Bayi Online ini yang 

dipakai adalah Use Case dan Activity Diagram. 

 

Gambar 3.10 Use Case Sistem Informasi KMS Online 

 

Use case diagram pada aplikasi ini dapat dilihat pada 

gambar 3.10, terdiri dari 4 aktor yaitu admin, operator, 

orangtua dan tamu. Berikut penjelasannya: 

1. Use case untuk login 

Use Case : Login 

Aktor       : Admin, orangtua dan operator 

Deskripsi : User login dapat dilakukan dengan memasukkan username dan 

password yang kemudian sistem melakukan validasi username dan 

password. 
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Tabel 3.6. Skenario aksi aktor dan respon sistem dari use case login. 

Aksi Aktor Respon Sistem 

1. Admin memasukkan 

username dan password. 

1. Sistem melakukan validasi terhadap 

username dan password yang telah di 

input. 

2. Jika username dan password yang 

dimasukan valid atau sesuai dengan 

data yang ada di database, maka 

sistem akan memberikan id session 

kepada admin untuk mengakses 

halaman sesuai level atau status 

admin. 

3. Jika username dan password yang 

dimasukan tidak valid, maka sistem 

akan memberikan respon kesalahan 

dan admin akan kembali ke halaman 

login untuk mencoba login kembali ke 

dalam aplikasi. 

2. Orangtua memasukkan 

username dan password. 

1. Sistem melakukan validasi terhadap 

username dan password yang telah di 

input. 

2. Jika username dan password yang 

dimasukan valid atau sesuai dengan 

data yang ada di database, maka 

sistem akan memberikan id session 

kepada orangtua untuk mengakses 

halaman sesuai level atau status 

orangtua. 

3. Jika username dan password yang 

dimasukan tidak valid, maka sistem 

akan memberikan respon kesalahan 
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dan orangtua akan kembali ke 

halaman login untuk mencoba login 

kembali ke dalam aplikasi. 

3. Operator memasukkan 

username dan password. 

1. Sistem melakukan validasi terhadap 

username dan password yang telah di 

input. 

2. Jika username dan password yang 

dimasukan valid atau sesuai dengan 

data yang ada di database, maka 

sistem akan memberikan id session 

kepada operator untuk mengakses 

halaman sesuai level atau status 

operator. 

3. Jika username dan password yang 

dimasukan tidak valid, maka sistem 

akan memberikan respon kesalahan 

dan operator akan kembali ke halaman 

login untuk mencoba login kembali ke 

dalam aplikasi. 

 

2. Use case untuk mengatur data operator 

Use case     : Mengatur data operator 

Aktor          : Admin 

Deskripsi  : Dapat mengelola data (lihat, tambah, edit dan hapus) operator. 

 

Tabel 3.7. Skenario aksi aktor dan respon sistem dari use case mengatur data 

operator. 

Aksi Aktor Respon Sistem 

Melakukan  lihat, tambah, edit, 

hapus login dan data operator. 

Menampilkan data operator dan 

dapat mengelola data operator (lihat, 

tambah,edit dan hapus). 
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3. Use case untuk mengatur data posyandu 

Use case   : Mengatur data posyandu 

Aktor        :  Admin 

Deskripsi : Dapat mengelola data posyandu (lihat, tambah, edit dan 

hapus). 

 

Tabel 3.8. Skenario aksi aktor dan respon sistem dari use case mengatur data 

posyandu. 

 

4. Use case untuk mengatur informasi kesehatan 

Use case   : Mengatur informasi kesehatan 

Aktor        :  Admin 

Deskripsi : Dapat mengelola informasi kesehatan (lihat, tambah, edit dan 

hapus). 

 

Tabel 3.9. Skenario aksi aktor dan respon sistem dari use case mengatur info 

kesehatan. 

 

5. Use case untuk melihat sampel data timbang bayi 

Use case   : Melihat sampel data timbang bayi 

Aktor        :  Tamu 

Deskripsi : Dapat melihat sampel data timbang bayi. 

Aksi Aktor Respon Sistem 

Melakukan  lihat, tambah, edit, 

hapus  data posyandu . 

Menampilkan  informasi 

kesehatan dan dapat mengelola   

data posyandu   (lihat, 

tambah,edit dan hapus). 

Aksi Aktor Respon Sistem 

Melakukan  lihat, tambah, edit, 

hapus informasi kesehatan. 

Menampilkan  informasi 

kesehatan dan dapat mengelola  

informasi kesehatan  (lihat, 

tambah,edit dan hapus). 



46 
 

Tabel 3.10. Skenario aksi aktor dan respon sistem dari use case melihat 

sampel data timbang bayi. 

 

6. Use case untuk melihat artikel kesehatan 

Use case   : Melihat artikel kesehatan 

Aktor        :  Tamu 

Deskripsi : Dapat melihat artikel kesehatan. 

 

Tabel 3.11. Skenario aksi aktor dan respon sistem dari use case melihat 

artikel kesehatan. 

 

7. Use case untuk melihat data diri dan bayi 

Use case   : Melihat data diri dan bayi 

Aktor        :  Orangtua 

Deskripsi : Dapat melihat data diri dan bayi. 

 

Tabel 3.12. Skenario aksi aktor dan respon sistem dari use case melihat data 

diri dan bayi. 

 

8. Use case untuk mengatur data orangtua 

Use case   : Mengatur data orangtua 

Aktor        :  Operator 

Aksi Aktor Respon Sistem 

Melihat data timbang bayi yang 

sudah dirata-ratakan. 

Menampilkan  data timbang bayi 

yang sudah dirata-ratakan. 

Aksi Aktor Respon Sistem 

Melihat  melihat artikel kesehatan. Menampilkan   melihat artikel 

kesehatan . 

Aksi Aktor Respon Sistem 

Melihat data diri dan bayi . Menampilkan data diri dan bayi . 
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Deskripsi : Dapat mengelola data login orangtua sebagai awal untuk 

menentukan login pada orangtua, serta dapat mengelola data (lihat, tambah, 

edit dan hapus). 

 

Tabel 3.13. Skenario aksi aktor dan respon sistem dari use case mengatur data 

orangtua. 

 

9. Use  case untuk mengatur data bayi 

Use case  : Mengatur data bayi 

Aktor       : Operator 

Deskripsi : Dapat mengelola data bayi (lihat, tambah, edit dan hapus). 

 

Tabel 3.14. Skenario aksi aktor dan respon sistem dari use case mengatur data 

bayi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksi Aktor Respon Sistem 

Melakukan  lihat, tambah, 

edit, hapus login dan data 

orangtua. 

Menampilkan data orangtua 

dan dapat mengelola data 

orangtua (lihat, tambah,edit 

dan hapus). 

Aksi Aktor Respon Sistem 

Melakukan  lihat, tambah, edit, 

hapusdata bayi. 

Menampilkan dan dapat mengelola 

data bayi (lihat, tambah,edit dan 

hapus). 
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Berikut adalah gambar diagram aktivitas KMS Bayi berbasis web : 

 

Gambar 3.11 Diagram Aktivitas login 

Pada gambar 3.11 dapat dilihat aktivitas login. Aktor yang dapat melakukan 

login adalah admin, operator, dan pengguna. 

 

Gambar 3.12 Diagram Aktivitas Operator 
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Pada gambar 3.12 dapat dilihat bahwa operator memegang peranan penting 

dan memiliki hak akses yang tinggi. Diantaranya adalah berhak untuk 

memasukkan, mengubah dan menghapus data bayi dan data orangtua. 

 

Gambar 3.13 Diagram Aktivitas Admin 

Pada gambar 3.13 dapat dilihat bahwa admin memiliki hak akses untuk 

mengatur data operator, mengatur informasi kesehatan dan mengatur data 

posyandu. 
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Gambar 3.14 Diagram Aktivitas Orangtua 

Gambar 3.14 di atas menunjukkan aktivitas orangtua, dapat melihat data diri 

dan data bayinya. 

 

Gambar 3.15 Diagram Aktivitas Tamu 
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Gambar 3.15 menunjukkan bahwa tamu tidak memiliki login, oleh sebab itu 

hak aksesnya dibatasi hanya dapat melihat artikel kesehatan, sampel data 

timbang bayi. 

Pada sistem informasi KMS Bayi ini terdapat 4 entitas, yaitu admin, 

operator posyandu, anggota (orangtua bayi yang sudah terdaftar) dan tamu. 

Diberikan kode fitur untuk masing-masing aktor agar mudah dalam 

pengujian. Kode KMS-U-nomor pengujian untuk semua aktor, kode KMS-

A-nomor pengujian untuk admin, kode KMS-OT-nomor pengujian untuk 

orangtua, dan KMS-O-nomor pengujian untuk operator. Setiap entitas 

memiliki perbedaan hak akses sistem, tergantung pada kepentingan dari 

masing-masing entitas tersebut. Berikut ini adalah tabel pengguna KMS 

Online : 

Tabel 3.15. Umum 

No. Kode Nama Fitur Keterangan 

1. KMS-U-01 Login kedalam sistem  

 

Tabel 3.16. Admin 

No. Kode Nama Fitur Keterangan 

1. KMS-A-01 Registrasi operator  

2. KMS-A-02 Memasukkan data operator  

3. KMS-A-03 Melihat data operator  

4. KMS-A-04 Mengubah data operator  

5. KMS-A-05 Menghapus data operator  

 

Tabel 3.17. Orangtua 

No. Kode Nama Fitur Keterangan 

1. KMS-OT-01 Melihat data bayinya Data timbang dan data 

profil bayi 

2. KMS-OT-02 Melihat data dirinya  
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Tabel 3.18. Operator Posyandu 

No. Kode Nama Fitur Keterangan 

1. KMS-O-01 Registrasi anggota dan bayi  

2. KMS-O-02 Memasukkan data anggota 

dan data bayi 

 

3. KMS-O-03 Melihat data anggota dan data 

bayi 

 

4. KMS-O-04 Mengubah data anggota dan 

data bayi 

 

5. KMS-O-05 Menghapus data anggota dan 

data bayi 

 

 

3.3.2.3. Pengujian 

Sistem informasi pendataan kelahiran dan tumbuh 

kembang bayi berbasis web berhasil dibuat. Sistem 

telah diujikan kepada pengguna, kader posyandu dan 

ketua posyandu Suci Kampung Baru. 

 



 

 

 

V. SIMPULAN dan SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Dari penelitian ini dapat diambil simpulan: 

1. Berdasarkan pengujian black box, sistem informasi pendataan kelahiran 

dan tumbuh kembang bayi berbasis web berhasil dibuat dengan 

kebutuhan fungsional. 

2. Dari hasil wawancara dan pengujian sistem informasi yang dilakukan 

kepada pengguna (orangtua bayi), sebagian besar responden tidak 

familiar dengan perangkat teknologi. Tetapi 57,89% pengguna mau 

menggunakan sistem informasi ini lagi, dan 42,11% tidak mau. 

3. Dari hasil kuisioner dan pengujian sistem informasi yang dilakukan 

kepada pengguna (orangtua bayi), sebanyak 16 responden (84,21%) 

menjawab akan merekomendasikan aplikasi ini. 3 orang lainnya 

(15,79%) menjawab tidak merekomendasikan. Sehingga kemungkinan 

besar sistem informasi ini akan digunakan kembali. 

4. Dari hasil uji sistem kepada pengguna, kader posyandu dan ketua 

posyandu, sistem informasi KMS Online ini dapat membantu orangtua 

untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi. 

 

5.2. Saran 

Dari penelitian ini dapat diberikan saran : Sistem informasi KMS bayi 

online dipadukan dengan SMS Gateway sebagai sarana pengingat orangtua 

untuk melakukan penimbangan ke posyandu. 
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