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Abstrak—Posyandu merupakan salah satu wadah dari lembaga kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah untuk 
melayani kesehatan masyarakat khususnya di pedesaan atau di perkampungan. Pada Posyandu digunakan KMS 
(Kartu Menuju Sehat) sebagai pencatatan rekam medik pasien. Permasalahan yang dihadapi pada rekam medik 
adalah petugas kesehatan masih melakukan pencatatan rekam medik secara manual yang dapat memperlambat 
pekerjaan. Tulisan ini memaparkan perancangan dan pengembangan sistem rekam medik. Perancangan 
menggunakan metode analisa kebutuhan user dan pengembangan dengan struktur model, view, controller (MVC). 
Terhadap rancangan sistem rekam medik ini dilakukan pengujian dengan 4 tahap yaitu unit testing, black box 
testing, white box testing, dan usability testing untuk melihat apakah aplikasi yang dirancang sudah sesuai dengan 
proses kegiatan posyandu atau tidak. Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode usability 
testing, menunjukkan bahwa, semua fungsi dan proses kerja dari aplikasi sesuai dengan proses kerja pada posyandu.

Kata kunci: posyandu, analisa kebutuhan user, struktur , komputasi  awan

Abstract—Posyandu is one of health institution that established by government in order to serve the public health, 
especially for rural communities. In Posyandu, KMS (KartuMenujuSehat) is used as a medical record of patient. 
Problem in current medical record is the health workers have to do it manually. Therefore, it is necessary to design 
and develop the medical record system. The designed system was resulted from user’s requirement analysis and 
developed with Model-View-Controller (MVC) structure. This medical record system has been tested with unit 
testing, black box testing, white box testing, and usability testing methods in order to see if the designed application 
compatible with the process of posyandu activites or not. Based on the results of usability testing, all application’s 
function and working process compatible with posyandu’s working process

Keywords: posyandu, user requirement analysis, MVC structure, cloud computing

I. Pendahuluan

Posyandu  merupakan salah satu wadah dari lembaga  
kesehatan  yang dibentuk oleh pemerintah untuk 
melayani kesehatan  masyarakat khususnya di pedesaan 
atau di perkampungan. Posyandu sendiri dikelola oleh 
masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan yang 
berasal dari puskesmas di setiap kecamatan. Posyandu  
memiliki  beberapa kegiatan utama, yaitu Kesehatan Ibu 
dan Anak, Keluarga Berencana (KB), Imunisasi dan Gizi, 
serta Pencegahan dan  Penanggulangan  Diare[1]. 

Kegiatan  utama  pada posyandu  masih  dicatat secara  
manual pada sebuah catatan yang dinamakan KMS (Kartu 
Menuju Sehat),  di mana KMS tersebut berisi catatan  
rekam medik. Pada Posyandu, rekam medik digunakan  
pada  saat  pasien  datang  ke posyandu,  di mana  pada 
rekam medik itu sendiri terdapat beberapa kriteria yang 
dicatat yaitu, tinggi badan,  berat badan, lingkar kepala, 
dan  keluhan yang dialami oleh pasien. Fungsi dari rekam 
medik ini adalah untuk mengetahui  informasi kesehatan 
ibu hamil dan bayi yang dibandingkan per bulan. Informasi 
tersebut dapat digunakan juga sebagai bahan pengajaran 

untuk mengatasi masalah pada ibu hamil dan bayi[1]. 
Rekam medik  yang  diterapkan saat ini memiliki 

beberapa masalah, di antaranya, petugas kesehatan  masih  
melakukan  pencatatan  rekam  medik secara manual, 
misalnya pada kasus dimana catatan tersebut  hilang dan 
petugas posyandu tidak memiliki data  simpanan (backup). 
Masalah lainnya pada  kegunaan rekam medik bagi pasien, 
dimana saat penyuluhan keluhan yang diderita oleh pasien 
tidak dicatat, ini mengakibatkan baik pasien maupun bidan 
tidak dapat mengetahui riwayat penyakit yang diderita 
oleh  pasien.

Pada paper ini akan digambarkan perancangan 
sistem informasi rekam medik berbasis awan yang 
memungkinkan untuk membantu kegiatan posyandu. 
Metode berbasis awan tidak memerlukan proses 
maintenance  aplikasi  sehingga  memudahkan para tenaga 
medis yang tidak punya keahlian di bidang IT dalam  
menggunakan  aplikasi.  Dengan  sistem  informasi  rekam  
medik ini dapat  membantu kegiatan pada  posyandu, yang  
didalamnya terdapat fungsionalitas  pencatatan  rekam  
medik dan pengarsipan.
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II. Studi Pustaka

Posyandu  merupakan salah satu wadah dari lembaga  
kesehatan yang  dibentuk oleh pemerintah untuk melayani 
kesehatan masyarakat khususnya di pedesaan atau di 
perkampungan. Posyandu sendiri dikelola oleh masyarakat 
yang dibantu oleh petugas kesehatan yang berasal dari 
puskesmas disetiap kecamatan. Pada posyandu memiliki 
beberapa kegiatan utama, yaitu Kesehatan Ibu dan 
Anak, Keluarga Berencana (KB), Imunisasi dan Gizi, 
serta Pencegahan dan Penanggulangan Diare[1].  Pada 
posyandu terdapat rekam medik yang merupakan riwayat 
kesehatan dari pasien. Rekam medik ini disebut dengan 
KMS.

KMS merupakan salah satu item atau bagian yang 
penting dalam posyandu di mana pada KMS ini akan 
tersimpan data-data dari setiap pasien yang datang ke 
posyandu, data dari KMS ini disebut dengan rekam medik.  
Rekam medik adalah data atau riwayat kesehatan dari setiap 
pasien yang datang ke posyandu. Pada Posyandu, rekam 
medik digunakan pada saat pasien datang ke posyandu, 
di mana pada rekam medik itu sendiri terdapat beberapa 
kriteria yang dicatat yaitu, tinggi badan, berat badan, dan 
keluhan yang dialami oleh pasien. Fungsi dari rekam 
medik ini adalah untuk mengetahui informasi kesehatan 
pasien yang dibandingkan per bulan, informasi tersebut 
dapat digunakan juga sebagai bahan pengajaran untuk 
mengatasi masalah pada pasien [1].  Untuk mempermudah 
pencatatan dari rekam medik dibangun sebuah sistem 
informasi rekam medik dengan mengimplementasikan 
cloud computing, aplikasi rekam medik ini menggunakan 
platform Google App Engine sebagai hosting-nya

Google App Engine adalah sebuah layanan cloud 
computing untuk mengembangkan dan melakukan hosting 
aplikasi berbasis web dengan menggunakan fasilitas 
Google. Google App Engine bisa digunakan untuk 
membangun website skala enterprise, aplikasi berbasis 
web, atau bahkan menjadi back-end dari aplikasi mobile. 
Tidak seperti web server pada umumnya, Google App 
Engine hanya meminta bayaran untuk resource yang 
digunakan. Biaya pemakaian resource sudah termasuk 
CPU usage, alokasi penyimpanan per bulan, pemakaian 
bandwidth, dan layanan-layanan spesifik lainnya [2]. 
Untuk free user, Google App Engine akan memberikan 
alokasi resource  gratis, tetapi hanya cukup untuk aplikasi 
yang tidak membutuhkan banyak resource dan memiliki 
lalu lintas data yang rendah.

Pengembangan aplikasi rekam medik posyandu 
ini dilakukan dengan menggunakan platform Java EE 
(Enterprise Edition). Pada Java EE memiliki tiga jenis 
container yaitu web container, EJB container, dan 
application  container. Pada pengembangan aplikasi ini 
jenis container yang digunakan adalah web container. 
Pada web container terdapat dua komponen, yaitu Java 
Servlet dan JavaServerPages.

Java Servlet adalah sebuah protokol dan platform  
independent dari perangkat lunak server-side yang 
diprogram dengan menggunakan bahasa java, dan dapat 

berjalan pada sebuah java server yang aktif atau server 
aplikasi,  seperti  WebSpahere Application Server. Servlet 
berjalan dan dieksekusi di dalam java Virtual Machine 
(JVM) dari web server atau aplikasi web[3].

Servlets mengimplementasikan Common Gateway 
Interface (CGI) script atau program applets dalam 
hal fungsionalitas seperti pada program CGI, servelet 
dapat merespon event pengguna dari  permintaan atau 
request HTML dan secara dinamis merespon HTML dan 
mengirimkannya ke client[3]. 

JavaServer Pages adalah salah satu teknologi yang  
memungkinkan  untuk  menambahkan konten secara 
dinamis pada  halaman website. Halaman jsp sendiri 
terbuat dari template halaman yang terdiri dari beberapa  
unsur  atau element dari  HTML dan  jsp seperti  Scripting 
element  terdiri  dari  kode yang  dibatasi oleh karakter 
tertentu, pada JSP dibatasi  oleh  pasangan <% dan %>.   
Directive Element  adalah  pesan  dari  pada jsp bertujuan 
untuk menyediakan informasi dari pada halaman itu 
sendiri  directive element  tidak  memberikan output teks 
dalam bentuk respon html,  contoh  dari pada directive 
element <%@page language="java" contentType="text/
html"%>.  Action Element  menentukan kegiatan seperti 
scripting elements yang dilakukan ketika halaman di-
request,  tujuannya adalah untuk merangkum proses 
kegiatan - kegiatan yang Tomcat lakukan ketika menangani 
permintaan HTTP dari client, contoh dari action element 
<jsp: include page = "another.jsp" /> [4].

III. Metode

Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan 
analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan merupakan tahapan 
yang dilakukan untuk mengetahui cara kerja dari objek 
yang akan diteliti, pada penelitian ini yang menjadi 
objek penelitian adalah posyandu dan rekam medik 
dari posyandu. Analisa kebutuhan dilakukan dengan 
mewawancarai user target yaitu bidan, kader, dan pasien. 
wawancara dilakukan dengan menanyakan seperti apa 
proses kerja dari posyandu, informasi rekam medik apa 
saja yang diperiksa, dan penangan terhadap data hasil 
pemeriksaan pasien tersebut.

Analisa kebutuhan user ini juga tidak dilakukan 
dengan proses wawancara saja, tetapi juga dilakukan 
dengan proses pengamatan saat kegiatan posyandu 
berlangsung. Misalnya ketika pasien datang ke posyandu 
meja mana yang terlebih dahulu didatangi oleh pasien 
sebelum pasien diperiksa oleh bidan. Pengamatan 
juga dilakukan untuk melihat masalah apa saja yang 
terdapat pada proses posyandu saat ini, seperti pada hasil 
pengamatan pada meja pendaftaran masih menggunakan 
secarik kertas dan pada kertas tersebut pula rekam medik 
dicatat pada meja penimbangan. 

Dari hasil analisa wawancara dan pengamatan 
yang dilakukan akan menghasilkan tahapan kerja baru 
yang akan dirancang pada aplikasi.
 Perancangan dan pengimplementasian sistem 
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akan menggunakan struktur Model-View-Controller 
(MVC), di mana terdapat pemisahaan antara komponen 
proses dari aplikasi yaitu controller, tampilan (view), 
dan komponen data (model). Komponen controller 
diimplementasikan menggunakan Java Servlet. Komponen 
view diimplementasikan dengan menggukan JavaServer 
Pages serta menggunakan Bootstrap untuk mempercantik 
tampilan dan komponen model diimplementasikan 
menggunakan Java Data Object (JDO).
 Sistem akan di-deploy ke layanan hosting dari 
Google yang bersifat cloud base, agar dapat diakses 
oleh pengguna setelah proses pengembangan aplikasi 
selesai. Setelah pengembangan aplikasi selesai, dilakukan 
pengujian.

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap rancangan 
aplikasi yang sudah dibangun. Pengujian aplikasi akan 
dilakukan dengan menggunakan 4 jenis pengujian yang 
dibagi ke dalam 2 jenis pengujian. Pertama pengujian 
yang menguji aplikasi berjalan sesuai spesifikasi yang 
diinginkan, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 
unit testing, black box testing, dan white box testing. 
Pengujian tahap kedua adalah pengujian yang menguji 
aplikasi bisa dipakai dengan baik oleh user (bidan) atau 
tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 
usability testing. 

A. Kondisi Saat Ini

1. Daftar Peran
Setelah dilakukan analisa kebutuhan user, diperoleh 

kelompok user  atau daftar peran yang ada pada posyandu. 
Daftar  peran dan aktivitasnya pada sistem saat ini dapat 
dilihat pada Tabel 1.

2. Masalah Saat ini
 Berdasarkan hasil analisa kebutuhan user, diperoleh 
masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing 
kelompok user pada proses kerja saat ini. Masalah-
masalah tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

B. Perancangan Sistem

1. Arsitektur Aplikasi
Pada Gambar 3 dapat dilihat hubungan antar komponen 

pada aplikasi, di mana aktor yang merupakan pengguna 
dari aplikasi terhubung dengan komponen view, di mana 
komponen view merupakan interface atau tampilan dari 
aplikasi. Komponen view berhubungan dengan controler. 
Pada komponen controler aktivitas yang diakses oleh 
pengguna akan diproses pada komponen ini. Komponen 
model terhubung dengan komponen controler yang 
merupakan database dari aplikasi.

Pada Gambar 4 dapat dilihat deployment dari aplikasi, 
di mana deployment ini merupakan gambaran dari proses 
yang terjadi pada sistem. Dari Gambar 4 di atas dapat 
dilihat aktor atau pengguna mengakses sistem dengan 
menggunakan browser atau tablet sesuai dengan url dari 
aplikasi, ketika pengguna melakukan proses login atau 
memasukkan data makan controler akan memproses 
aktivitas tersebut, ketika pengguna memasukkan data 
maka controler akan melakukan proses penyimpanan data 
pada datastore

2. Perancangan Database
Aplikasi ini menggunakan konsep Object-Oriented 

Database. Object-Oriented Database (OODB) adalah 
jenis database yang direpresentasikan dalam bentuk objek 
dan menggunakan konsep pemrograman berorientasi 
objek. Pada OODB sebuah entitas dinyatakan dalam 
bentuk class, sedangkan property dinyatakan dalam 
bentuk variabel yang terdapat di dalam class tersebut. 
Selain itu juga terdapat method yang berfungsi memanggil 
nilai dari property atau variabelnya.

Konsep OODB pada aplikasi ini diimplementasikan 

Tabel 1. Daftar peran dan aktivitasnya

No. Peran Aktivitas

1 Kader Memberikan informasi kepada pasien posyandu 
melalui pengeres suara mesjid/meunasah

Mendaftarkan pasien pada meja pendaftaran

2 Bidan Menimbang pasien anak di meja penimbangan

Mencatat hasil penimbangan pada meja 
pencatatan

Memberikan konsultasi pada ibu hamil

Memberikan imunisasi pada pasien anak

Tabel 2. Masalah yang dihadapi masing-masing peran

No. Peran Aktivitas

1 Kader Pendaftaran pasien masih menggunakan secarik 
kertas

2 Bidan Pencatatan rekam medik menggunakan secarik 
kertas ketika anak selesai ditimbang

Pengarsipan data rekam medik dicatat manual 
pada buku pencatatan

Hasil konsultasi untuk ibu hamil tidak catatan 
konsultasi yang disimpan

Pencatatan imunisasi pasien anak, dicatat pada 
buku pencatatan imunisasi.

Gambar 3. Component diagram arsitektur aplikasi

Gambar 4. Deployment diagram  aplikasi
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pada sistem penyimpanan data Google Datastore dan Java 
Data Object (JDO) sebagai API-nya. Pemodelan data dari 
sistem aplikasi digambarkan dalam bentuk class diagram 
yang dapat dilihat pada Gambar 5.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Tampilan Halaman Aplikasi 

 Gambar 6 merupakan tampilan dari halaman 
dashboard untuk pengguna dari bidan. Pada halaman ini 
terdapat menu pemeriksaan yang di dalam nya terdapat 
data rekam medik dari pasien

 Gambar 7 merupakan halaman dari rekam medik 
pasien anak. Pada rekam medik anak terdapat item penting 
yang diperiksa yaitu tinggi badan, berat badan, dan lingkar 
kepala

B. Pengujian Unit Testing

Pengujian ini dilakukan terhadap seluruh fungsi atau 
method yang berada pada komponen model. Pengujian unit 
testing dilakukan sejalan dengan proses pengembangan 
aplikasi. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah 
tiap-tiap fungsi atau method berjalan dengan spesifikasi 
yang diinginkan atau tidak.

Pengujian ini telah dilakukan 114 pengujian. Dari 
hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa asumsi hasil 
keluaran yang diberikan pada setiap fungsi atau method 
yang diuji telah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan

C. Pengujian Unit Testing

Pengujian ini dilakukan terhadap seluruh fungsi atau 
method yang berada pada komponen model. Pengujian unit 

testing dilakukan sejalan dengan proses pengembangan 
aplikasi. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah 
tiap-tiap fungsi atau method berjalan dengan spesifikasi 
yang diinginkan atau tidak.

 Pengujian ini telah dilakukan 114 pengujian. Dari 
hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa asumsi hasil 
keluaran yang diberikan pada setiap fungsi atau method 
yang diuji telah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.

D. Pengujian Whitebox Testing

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kesalahan-
kesalahan alur logika program dan proses kerja dari 
aplikasi. Pengujian ini dilakukan sejalan dengan 
pengembangan aplikasi.

 Pengujian dilakukan dengan menginput masukan 
secara acak pada saat pengujian. Pengujian dilakukan 
pada tiap-tiap proses kerja pada aplikasi. Misalnya 
memasukkan data pasien dan menampilkannya.

E. Pengujian Black Box Testing

Pengujian ini dilakukan untuk mengujia apakah 
funsionalitas kerja dari aplikasi berjalan sesuai dengan 
spesifikasinya atau tidak. Pengujian ini dilakukan 
dengan menggunakan simulasi. Simulasi dilakukan 
dengan menggunakan salah satu tools berbasis java yaitu 
JwebUnit.

Pengujian menggunakan simulasi JWebUnit ini 
dilakukan sebanyak 47 pengujian dari semua proses kerja 
pada aplikasi.

F. Pengujian Usability Testing

 Pengujian ini dilakukan setelah pengembangan 
aplikasi selesai. Pengujian ini diuji pada user target 
yaitu bidan posyandu. Pengujian ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah proses kerja dari aplikasi sudah 
sesuai dengan proses kerja pada posyandu saat ini atau 
tidak, dan pengujian ini juga untuk menguji pemahaman 
user terhadap tampilan dari aplikasi. Pada pengujian ini, 
ditemukan beberapa masalah yang terdapat pada tampilan, 
tahapan aktivitas, dan spesifikasi yang terlewatkan pada 
aplikasi. Masalah-masalah yang ditemukan pada aplikasi 
dapat dilihat pada Tabel 3.

 Dari hasil pengujian ini, dapat disimpulkan 
bahwa aplikasi dapat dipakai dan secara umum sesuai 
dengan kebutuhan. Hanya perlu beberapa penyesuaian dan 
perbaikan pada aktivitas-aktivitas yang memiliki masalah.

V. Kesimpulan

Dengan adanya aplikasi sistem informasi rekam 
medik ini pencatatan  data  rekam  medik pasien lebih 
mudah tanpa lagi menggunakan kertas dan data langsung 
dimasukkan ke dalam sistem ketika pasien  diperiksa. 
Pengelolaan data pasien lebih optimal dari sebelumnya, 

Gambar 6. Tampilan halaman depan aplikasi

Gambar 7. Tampilan Halaman Data Pemeriksaan Anak

Gambar 5. Class diagram pemodelan data



Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2015

65

ISSN: 2088-9984

seperti penyimpanan data pasien yang  sebelumnya  ditulis  
pada  buku  pencatatan. Demikian juga dari segi efisisensi 
waktu  kegiatan  posyandu yang lebih  optimal,  dimana  
lebih  cepat  dari  sebelumnya, dari 5 meja menjadi  3 
meja.

Pengujian dengan  menggunakan unit testing, black 
box testing, dan white box testing, berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan, tidak terdapat kesalahan pada aplikasi. 
Aplikasi  yang  telah  diuji dengan user target yaitu  bidan  
dengan menggunakan usability testing cocok  digunakan. 
Ini terlihat dari hasil wawancara  terhadap user setelah 
pengujian selesai  dilakukan.
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Tabel 3. Masalah-masalah yang ditemukan setelah usability testing dilakukan

Aktivitas
Masalah

Tampilan/Desain Tahapan Aktivitas Spesifikasi

Menambah Pasien Baru √

Menambah Pemeriksaan Anak √

Menambah Imunisasi √

Menambah Rujukan √ √ √

Menambah Pemeriksaan Ibu Hamil √

Menambah Konsultasi √

Menambah Persalinan √


