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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seperti telah tercantum dalam (UUD RI 1945, dan juga pasal 28 H 

ayat 1 dan UU No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan) bahwa Kesehatan 

merupakan hak azasi manusia, dan sekaligus sebagai investasi, sehingga 

perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan 

oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup 

sehat, dan akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal. Hal ini perlu dilakukan karena kesehatan bukanlah tanggung 

jawab pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama 

pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan 

bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

dasar. Upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu bukan semata-mata 

tanggungjawab pemerintah saja, namun semua komponen yang ada di 

masyarakat, termasuk kader. Peran kader dalam penyelenggaraan 

Posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan 

kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke 

Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. 

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan 
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masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah kerja 

Puskesmas, dimana program ini dapat dilaksanakan di balai dusun, balai 

kelurahan, maupun tempat – tempat lain yang mudah didatangi oleh 

masyarakat. 

Setiap kali ada peserta Posyandu yang akan ditimbang atau 

imunisasi, pendaftaran masih menggunakan cara dicatat dalam bentuk 

arsip kertas hal itu akan menjadi riskan karena data arsip - arsip 

kemungkinan besar bias tercecer ataupun hilang. 

Banyaknya data yang akan ditangani kader yang masih 

menggunakan cara manual sering terjadi kesalahan atau keterlambatan 

pemasukan data, serta sering kesulitan jika ada kasus pencarian data. 

Sebagai contoh apabila ada peserta Posyandu yang membutuhkan 

informasi tentang kesehatan peserta Posyandu tersebut, maka kader harus 

membuka catatan yang jumlahnya sangat banyak dan tentu saja ini 

berdampak pada keterlambatan kinerja sebuah layanan informasi 

Posyandu. Sehingga informasi yang didapatkan sering terlambat dan hasil 

ini akan merugikan kinerja sebuah Posyandu. 

Untuk mempermudah kader dan peserta Posyandu dalam 

mengakses layanan informasi tersebut, perlu ada cara baru. Pengembangan 

sebuah Aplikasi Layanan Informasi Posyandu Berbasis Android pada 

mobile smartphone akan dirasa sangat diperlukan. Aplikasi berbasis 

mobile ini, akan menjadi media informasi yang akan dapat mudah diakses 

oleh kader dan peserta Posyandu, kapanpun dan dimanapun. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Melihat kepada latar belakang penelitian tugas akhir diatas, 

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana membangun suatu 

Aplikasi Layanan Informasi Posyandu Berbasis Android sehingga dapat 

membantu kader dalam memberikan pelayanan Posyandu dengan baik dan 

cepat serta memberikan informasi posyandu dengan tepat kepada para 

peserta posyandu. 

1.3.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup batasan yang dicapai pada aplikasi ini adalah : 

1. Pengguna Sistem ini hanya admin (Kader Posyandu) dan user (Peserta 

Posyandu). 

2. Aplikasi ini berbasis client-server, dimana admin (Kader Posyandu) 

mengolah data melalui website, sedangkan user (Peserta Posyandu) 

melihat informasi menggunakan perangkat Mobile Phone Android. 

3. Layanan informasi Posyandu untuk user (Peserta Posyandu) berupa 

keluarga sadar gizi (Kadarzi), kegiatan, kartu kendali, dan 

PHBS(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). 

4. Proses pengolahan data hanya dilakukan oleh admin (Kader Posyandu) 

berisi tentang keluarga, ibu hamil, anak, imunisasi, kartu kendali, 

keluarga sadar gizi (kadarzi), obat, kegiatan, Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS), jentik, akseptor KB, Pemberi Makanan Tambahan 

(PMT). 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat aplikasi yang membantu kader Posyandu, dalam 

mengelola data peserta Posyandu. 

2. Menyediakan aplikasi layanan informasi Posyandu untuk  peserta 

Posyandu.  

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu admin (Kader 

Posyandu) dalam menangani pengolahan data user (Peserta Posyandu) 

dengan cepat dan akurat yang disertai dengan tampilan yang menarik 

daripada dengan menggunakan cara manual. 

Bagi user (Peserta Posyandu) hasil penelitian ini berguna untuk 

mendapatkan pelayanan posyandu yang cepat. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis dari masing-masing bab, 

dimana pada masing-masing bab ini akan diuraikan masalah-masalah 

sebagai berikut :  

BAB I. Pendahuluan  

Pada bab ini berisi tentang deskripsi umum isi penelitian, meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
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BAB II. Tinjauan Pustaka Dan Dasar Teori  

Pada bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang menjadi landasan 

dan mendasari penelitian, yaitu teori mengenai aplikasi mobile, basis data, 

android, GRAPPLE (Guidlines for Rapid Application Engineering), 

Unified Modeling Language (UML), Posyandu(Pos Pelayanan Terpadu), 

opensource, client-server application dan software yang digunakan.  

BAB III. Analisis Dan Perancangan  

Pada bab ini berisikan tahap analisis bagaimana aktifitas kerangka 

kerja dalam tiap tahapnya dan gambaran umum perancangan sistem. 

BAB IV. Implementasi 

Bab ini berisikan penyelesaian dan pembahasan tentang perangkat 

pendukung baik perangkat lunak dan keras serta menguraikan tentang 

tahapan lanjutan setelah perancangan sistem pengolahan data dengan 

mengimplementasikan rancangan kedalam bahasa program. 

  BAB V. Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran 

pengembangan yang diperoleh dari hasil penyusunan penelitian.  

 


