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ABSTRAK 

 
Khoiri Aditya Amri: Sistem Pendataan Posyandu Pada Balita, Skripsi, Sistem Informasi, FT UNP 

Kediri, 2018. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman peneliti. Masalah yang terjadi saat pendataan 

dilakukan secara manual, serta lamanya pendataan karna berkas yang bertumpuk. Dari latar belakang 

permasalahan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

 

Tujuan dilakukan penelitian dan dilanjutkan membangun sistem pendataan posyandu pada balita 

yaitu menciptakan sistem informasi yang dapat memproses data secara komputerisasi, sehingga data 

informasi dapat di cari secara tepat. 

 

Hasil yang dicapai adalah sistem ini dapat menyimpan data dari posyandu setempat dan tersimpan 

sesuai katagori masing-masing yang ada, apabila user lain ingin mendapatkan data maka tinggal 

melakukan input dan susah mendapatkan data yang di perlukannya. Sistem informasi ini diciptakan 

untuk membantu dan mempermudah dalam pekerjaan, sehingga penyajian data informasi dapat 

dilakukan dengan mudah. 

 
Kata Kunci : Sistem Pendataan, Posyandu, Balita. 
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I. LATAR BELAKANG 

Posyandu merupakan salah satu bentuk 

upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat yang dikelola dan 

diselenggarakan bersama masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, 

guna memberdayakan masyarakat dan 

memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan dasar, utamanya untk mepercepat 

penurunan angka kematian ibu dan bayi. 

Sejak terjadinya krisis ekonomi 

berlangsung di Indonesia yang 

berkepanjangan sejak tahun 1997, 

berpengaruh terhadap kinerja Posyandu 

yang turun secara bermakna. Upaya 

pengembangan kualitas SDM dengan 

mengoptimalkan potensi tumbuh kembang 

anak dapat dilaksanakan secara merata 

apabila sistem pelayanan kesehatan yang 

berbasis masyarakat seperti posyandu dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien dapat 

menjangkau semua sasaran yang 

membutuhkan layanan tumbuh kembang 

anak, ibu hamil, ibu menyusui, nifas. 

Secara umum Posyandu memiliki lima 

program yaitu Kesehatan Ibu dan Anak 

(KIA), Keluarga Berencana (KB), gizi, 

imunisasi serta penanggulangan diare. 

Perhatian terhadap KIA salah satunya 

melalui pelayanan kesehatan yang berbasis 

Posyandu yaitu pelayanan kesehatan ibu 

pada kehamilan dan persalinan, ibu 

menyusui, serta kesehatan reproduksi. 

Selain itu, kesehatan anak menjadi satu hal 

lain setelah kesehatan ibu yang juga perlu 

diperhatikan. Anak yang sehat akan 

mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang normal yaitu sesuai 

standar pertumbuhan fisik dan kemampuan 

anak pada umumnya. Mengenai pendataan 

di posyandu menjadi fokus utama penulisan 

proposal skripsi ini. Penelitian yang 

dilakukan mengacu pada pendataan balita 

di posyandu. 

Berkelanjutan mengenai lokasi penulis 

melakukan penelitian, Posyandu yang 

berada di desa Ngronggot termasuk salah 

satu sistem pelayanan masyarakat yang 

bergerak di bidang kesehatan. Kegiatan 

yang ada di sana selama ini berjalan lancar 

dengan adanya peran dari masyarakat. 

Pencatatan yang masih dilakukan secara 

manual akan menjadi sebuah permasalahan 

sendiri apabila tidak ditangani dengan tepat. 

Oleh karena itu, penulis ingin menciptakan 

sebuah sistem yang dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada di Posyandu Desa 

Nronggot Kecamatan Ngronggot 

Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari penelitian 

ini adalah membantu kader dalam mendata 

kesehatan balita, maka penulis dapat 

menyimpulkan judul skripsi yang berjudul : 

I I 3 I I 
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SISTEM INFORMASI POSYANDU 

KESEHATAN PADA BALITA. 

 

II. METODE 

A. Analisis Kondisi Saat Ini 

Dalam proses pendataan diposyandu. 

Peserta KIA langsung mendaftarkan diri ke 

petugas Posyandu. Petugas Posyandu 

langsung menimbang dan memeriksa balita. 

Petugas langsung mendata balita yang 

sudah ditimbang dan diperiksa. Dan 

petugas Posyandu memasukkan data 

peserta KIA ke dalam buku laporan untuk 

diserahkan ke bidan yang ada ditempat 

Posyandu. Jika balita dalam keadaan sehat, 

petugas Posyandu akan memberi vitamin 

untuk menambah. kekebalan tubuh ke balita 

tersebut. Jika balita sakit atau tidak sehat, 

petugas Posyandu akan memberikan 

suntikan atau obat ke balita tersebut, dan 

peserta KIA pulang. 

 

Gambar 2.1 Analisis Sistem Lama 

 

B. Analisis Sistem Yang Diusulkan 

Dalam proses pendaatan diposyandu 

Peserata KIA registrasi pada posyandu dan 

mendapatkan ID registrasi. Petugas 

posyandu mendata balita yang mendaftar 

pada posyandu, petugas langsung 

memeriksa balita yang telah registrasi pada 

posyandu. Petugas menginputkan data 

balita yang telah diperiksa pada program, 

data balita masuk ke dalam database. 

Kemudian data balita yang telah masuk 

dalam database otomatis mengolah data 

menjadi laporan. Petugas menceta laporan 

dan memberikan laporan pada bidan. 

 

Gambar 2.2 Analisa Sistem Yang 

Diusulkan 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL 

1. Tampilan Menu Login 

 

Gambar 3.1 Tampilan Form Login 

Form Login adalah halaman awal dari 

aplikasi yang akan dibuat. Agar penggunan 

dapat menggunakan aplikasi ini wajib 

memasukan username dan password untuk 

dapat melanjutkan  ke halaman utama. 

Tampilan dari Form Login digambarkan 

pada gambar 3.1. 

2. Tampilan Halaman Utama 

 

Gambar 3.2 Tampilan Halaman 

Setelah proses login berhasil, proses 

selanjutnya adalah masuk pada halaman 

utama dan bila proses login gagal akan 

dikembalikan pada form login. Ada 4 menu  

yaitu  registasi, periksa, laporant, dan  

logout. 

3. Tampilan Form Input Data 

 

Gambar 3.3 Tampilan form input data 

Pada gambar 3.3 digambarkan form 

input data pada balita yang harus diisikan 

oleh admin untuk mengisikan data balita 

yang terdiri dari : Nama, tanggal lahir, jenis 

kelamin, nama ayah, nama ibu dan alamat.  

4. Tampilan Form Periksa 

 

Gambar 3.4 Tampilan Form Periksa 

Pada gambar 3.4  digambarkan form 

periksa data yang harus diisikan oleh admin 

untuk mengisikan data balita yang terdiri 

dari: id, nama, nama Bidan, tinggi, berat, 

umur, obat, tanggal periksa. 

 

 

5. Tampilan Laporan Pemeriksaan 
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Gambar 3.5 Tampilan Laporan 

Pemeriksaan 

Pada gambar 4.5 menampilkan hasil 

laporan peneriksaan balita pada posyandu. 

Dengan ini admin dapat mengolah data 

balita dengan cepat tanpa harus menginput 

lagi dengan cara manual. Dalam hasil 

pendataan tersebut kita akan mengetahui 

balita yang sehat ataupun yang kurang 

sehat. 

B. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari sistem pendataan 

posyandu pada balita yaitu telah dilakukan 

sebuah penelitian berdasarkan tahap – tahap 

yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti 

memberikan sebuah kesimpulan dari hasil 

penelitian tersebut untuk dibuat sebuah 

aplikasi sistem informasi pendataan 

posyandu pada desa Ngronggot, Kab. 

Nganjuk agar dapat mempurmudah dalam 

sistem hal pendataan balita posyandu, 

pemeriksaan balita, dan membantu para 

petugas kader posyandu tentang laporan 

kesehatan posyandu yang ada di desa 

Ngronggot, Kab. Nganjuk. 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dan 

berdasarkan tahap-tahap penelitian yang 

telah saya lakukan menarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Telah dibuat sebuah aplikasi sistem 

infomasi posyandu kesehatan pada 

posyandu di desa Ngronggot, Kab. 

Nganjuk yang bertujuan dapat 

membantu mempermudah dalam sistem 

hal pendataan balita yang  posyandu atau 

pemeriksaan balita di desa Ngronggot, 

Kab. Nganjuk.  

2. Telah dibuat aplikasi sistem informasi 

pendataan posyandu balita untuk 

membantu para petugas kader posyandu 

desa Ngronggot Nganjuk dalam hal 

melakukan pendataan balita, proses 

pemeriksaan balita dan laporan tentang 

kesehatan balita posyandu tersebut.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam 

pengembangan sistem peneliti mempunyai 

beberapa saran yaitu : 

1. Dikembangkan sistem untuk pendataan 

pada wanita usia subur dan ibu hamil. 

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan 

pengurus posyandu, dalam pendataan 

balita diharapkan dapat dilakukan secara 

terkomputerisasi, dan dalam 

pengembanganya sistem informasi 
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pendataan balita diposyandu dapat 

diintergrasikan. 
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