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ABSTRACT
Congenital Heart Disease(CHD) is an abnormality of the structure and function of the heart circulation 

that occurs since the pregnancy.This disease has a very high risk and suffered 8 out of 1000 babies born.The high 
risk of this disease is not rateable with existing facilities.One of efforts that can be done to overcome the existing 
problems is to take advantage of technological progress.Electronic Pocket Book for PJB is the result of technology 
utilization for PJB problem.This Pocketbook-based mobile phone is more flexible,concise,as a reminder and can 
also be used to store data in the form of images and files.All the features are also the result of interviews with 
pediatric consultants child heart and 10 parents who have children with PJB. The features available in this 
application are medical records from doctors,daily needs records of children,daily medication reminders and 
immunizations,and growth charts of children. This app uses the SCRUM method in its creation and has been tested 
for safety.In the testing there are two variables of comparison to test the efficiency.This application can be one 
alternative to solve the existing problems and help deal with the difficulties that have been faced by doctors and 
parents of children PJB.
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INTISARI
Penyakit Jantung Bawaan (PJB) merupakan abnormalitas dari struktur dan fungsi sirkulasi jantung yang 

terjadi sejak masa kehamilan. Penyakit ini memiliki resiko yang sangat tinggi dan diderita 8 dari 1000 bayi lahir.
Tingginya resiko penyakit ini tidak seimbang dengan fasilitas yang ada. Salah satu upaya yang bisa dilakukan 
untuk mengatasi masalah yang ada adalah memanfaatkan kemajuan teknologi. Buku saku elektronik untuk PJB
merupakan hasil pemanfaatan teknologi untuk masalah PJB. Buku saku berbasis mobile phone ini lebih fleksibel,
ringkas, sebagai pengingat dan mampu digunakan juga untuk menyimpan data yang berupa gambar dan file.
Semua fitur yang dimiliki pun merupakan hasil wawancara dengan dokter spesialis anak konsultan jantung anak 
dan 10 orangtua yang memiliki anak PJB. Fitur yang tersedia pada aplikasi ini adalah pencatatan medis dari 
dokter, catatan kebutuhan harian anak, pengingat minum obat harian dan imunisasi serta grafik pertumbuhan 
anak. Aplikasi ini menggunakan metode SCRUM dalam pembuatannya dan telah teruji keamanannya. Dalam 
pelaksaan pengujian terdapat 2 variabel pembanding untuk menguji efisiensi. Aplikasi ini bisa menjadi salah satu 
alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan membantu menangani kesulitan yang selama ini 
dihadapi dokter maupun orang tua anak PJB. 

Kata kunci: bukusaku, PJB, smartphone

1. PENDAHULUAN

Angka kelahiran bayi di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 4,5 juta. Namun pada setiap kelahiran 

hidup, 8 dari 1000 bayi atau sekitar 0,8 persen bayi, dilahirkan dengan mengidap penyakit jantung bawaan atau 

sering disebut dengan PJB . (Raharjo,2013) ; (Munaiseche dkk, 2016) Maka, diperkirakan bahwa terdapat sekitar 

45 ribu bayi mengidap penyakit jantung bawaan setiap tahunnya (Safutra,2017). Penyakit jantung bawaan atau 

Congenital heart disease merupakan abnormalitas dari struktur dan fungsi sirkulasi jantung yang terjadi pada masa 

kehamilan trisemester 1 dan 2. Malformasi kardiovaskuler kongenital tersebut berasal dari kegagalan 

perkembangan struktur jantung pada fase awal perkembangan janin yang mana memilki resiko penderita jantung 
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bawaan sangat tinggi(Hosseinpour,2017) bahkan menurut Prawirohardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu 

Kebidanan menyatakan bahwa 80% bayi yang lahir dengan mengidap penyakit jantung bawaan meninggal pada 

tahun pertama. (Prawirohardjo, 1999). Banyaknya jumlah bayi yang meninggal menyumbang tingginya angka 

kematian akibat kardiovaskular .Tingginya angka pengidap PJB dan resiko kematiannya, tidak seimbang dengan 

jumlah fasilitas maupun akses untuk penanganannya. Padahal penanganan penderita PJB hanya dapat berhasil 

diselamatkan dari kondisi darurat melalui fasilitas operasi di rumah sakit besar yang menyediakan peralatan 

lengkap dan SDM dokter yang mampu menangani. 

Di Indonesia, rumah sakit yang mempunyai fasilitas penegakan diagnosa penyakit jantung bawaan masih 

terbatas hanya pada kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Sedangkan anak-anak 

PJB yang tersebar di seluruh kota dan pelosok yang ada di Indonesia kesulitan mendapat informasi dan akses 

mengenai penyakit mereka. Dokter Konsulen jantung di Indonesia jumlah nya masih sangat sedikit dan belum 

tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Diperkirakan hanya ada 80 dokter spesialis jantung anak di seluruh 

Indonesia, bahkan angka tersebut termasuk jumlah dokter yang masih dalam pendidikan. Sedangkan pada daerah 

Ambon dan Kalimantan Barat masih belum ada dokter yang menangani (Safutra,2017). Sulitnya mendapatkan 

akses informasi dan penanganan lebih bagi penderita PJB menjadi penghalang yang cukup tinggi bagi orang tua 

PJB untuk menjaga kondisi anak mereka paska operasi. Akses informasi yang sangat berpengaruh dalam 

penanganan harian penderita jantung bawaan  adalah rincian mengenai demografi, rekam medis (riwayat medis 

selama dan paska operasi), pengobatan, proses keperawatan, discharge planning, serta hasil uji laboratorium dan 

radiologi. Apabila akses informasi ini sukar didapatkan, maka akan mempersulit penanganan ketika berpindah 

rumah sakit atau dalam keadaan darurat di luar kota. Hal ini dikarenakan di Indonesia belum diimplementasikan 

rekam medis yang terintegrasi. (Handidwidjojo,2009) Setiap anak dengan PJB mempunyai treatment yang 

berbeda satu dengan yang lain sehingga perlu adanya buku saku elektronik yang berisi riwayat kesehatan anak 

seperti diagnosa PJB dari anak, operasi yang pernah dilakukan, obat yang dikonsumsi harian, obat yang harus 

dihindari, dll. Buku saku elektronik nantinya akan memudahkan bagi orang tua maupun penderita PJB itu sendiri, 

ketika membutuhkan penanganan medis di faskes baru atau pada saat keadaan darurat. Selain itu dengan buku 

saku elektronik, diharapkan pengidap PJB mendapatkan penanganan lanjut dengan mudah. 

Indonesia merupakan negara pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, 

dan Amerika. Tahun 2018 jumlah pengguna aktif smartphone lebih dari 100 juta orang dari jumlah penduduk 

Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. (kominfo, 2018). Kemajuan teknologi mampu memberikan dampak 

positif dalam memberikan kontribusi pengembangan di dunia medis, salah satunya adalah pengembangan aplikasi 

mobile yang digunakan untuk mendukung program kesehatan dalam menangani wabah penyakit (Navin dkk, 

2017). Selain dukungan aplikasi yang mendukung bidang health informatics, beberapa negara sudah mulai 

melakukan integrasi rekam medis elektronik yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan maksimal dan 

kepuasan kepada pasien. Selain itu juga memudahkan tenaga medis dalam melakukan penegakan diagnosa dan 

pengambilan tindakan selanjutnya apabila didukung oleh data yang lengkap dari pasien.
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2. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini, metode yang digunakan untuk pembuatan sistemnya adalah SCRUM. SCRUM 

memiliki Sprint yang merupakan irisan proses dari suatu proyek. Sprint digunakan untuk menyelesaikan sesuatu 

(Sprint Goal). Untuk pembagian Sprint, dilakukan berdasarkan jumlah menu yang ada. Dengan kata lain, setiap 

menu memiliki Sprint masing-masing. Setiap Sprint terdiri dari pengumpulan requirements , design , develop, 

test , deploy, review, launch. 

2.1 Requirements 

Pada tahap requirements, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi melalui 

wawancara dengan dokter dan orang tua pasien PJB. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai

kebutuhan dasar medis seorang anak penderita PJB. Sebelum wawancara, tim akan melakukan studi pustaka 

sebagai bahan dasar untuk wawancara. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nantinya akan di 

tanyakan ke narasumber. Wawancara tersebut menggunakan 11 responden atau narasumber yang terdiri dari 10 

orang tua yang memiliki anak PJB dan 1 dokter spesialis anak Konsultan jantung anak yaitu Dr. dr Anindita 

Soetadji,SpA(K). 10 Orang tua yang menjadi narasumber merupakan komunitas posyandu PJB Semarang. Hasil 

akhir wawancara berupa deskripsi kebutuhan pencatatan untuk anak PJB.

2.2 Design dan Develop

Design dan develop merupakan langkah selanjutnya setelah requirements. Proses design terbagi 

menjadi dua yaitu UI atau tampilan aplikasi dan database. Sama halnya dengan proses develop yang dibagi 

menjadi dua yaitu coding dan pembuatan sistem. Proses Develop yang dilakukan berbasis mobile aplikasi

2.3 Testing

Terdapat dua tahapan pada pengujian. Tahap pertama pengujian adalah uji security menggunakan web 

software vulneral check. Apabila tingkat akurasi dinilai telah memadahi dan uji security menyatakan bahwa 

aplikasi ini memiliki security yang cukup baik, aplikasi dapat menuju ke tahap selanjutnya. Tahap kedua adalah 

uji tingkat akurasi hasil dengan membandingkan antara manual dengan aplikasi menggunakan 2 variable yang 

kemudian di bandingkan. 

2.4 Deploy,Review,dan Launch

Apabila segala test telah terlalui dan setiap error telah diperbaiki, akan menuju ke tahap selanjutnya 

yaitu deploy. Pada tahap deploy digunakan untuk melakukan penggabungan sprint yang telah dikerjakan 

sebelumnya. Kemudian, dilakukan pula tahap review untuk pembahasan hasil pengerjaan aplikasi. Apabila 

semua tahap telah dilalui, tahap paling akhir adalah launching hasil sprint tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem dibangun dengan platform mobile programming, hal ini untuk memudahkan pengguna 

dalam penggunaannya. Setiap pengguna sistem yang sudah terdaftar akan bisa mengakses semua menu yang 

disediakan. Menu dari buku saku PJB terdiri dari 4 bagian yaitu : informasi PJB, Catatan harian dan catatan 

medis, Grafik KMS dan Remainder obat serta remainder imunisasi.
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Gambar 1. Diagram menu aplikasi buku saku

3.1.  Authentikasi Sistem

Data yang di akan disimpan ke dalam sistem adalah data rahasia dari setiap anak, sehingga dibutuhkan adanya 

authentikasi sistem untuk menjamin agar hanya yang mempunyai dan berhak untuk mengakses data tersebut 

yang bisa menggunakannya.

3.2. Informasi seputar PJB

Buku saku PJB dilengkapi dengan fitur pengetahuan umum tentang kelainan jantung bawaan, selain itu 

juga beberapa artikel medis yang terkait manifestasi klinis. Data ini diperoleh dari sumber medis baik melalui 

dokter spesialis jantung anak maupun dari situs resmi kesehatan.

3.3. Catatan Medis

Berisikan catatan-catatan kesehatan/medis anak saat checkup ke dokter. Data dapat berupa teks catatan maupun 

file gambar atau dokumen (pdf). Pada catatan medis untuk istilah-istilah tertentu akan berwarna biru dan dapat di 

lihat artinya seperti contoh berikut “echo”.

Gambar 2. Catatan Medis
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3.4. Catatan Harian

Berisikan catatan kesehatan anak baik saat terserang penyakit maupun sedang sehat. Dapat melampirkan file 

berupa gambar maupun dokumen (pdf).

Gambar 3. Catatan Harian

3.5. Remainder Obat

Menu untuk membuat pengingat jam minum obat anak agar obat diberikan secara teratur.

Gambar 4. Reminder Obat

3.6. Remainder Imunisasi

Menu yang berisikan jadwal imunisasi anak baik wajib maupun tidak wajib. Terdapat reminder tanggal 

sewajarnya si anak melakukan imunisasi. Setelah melakukan imunisasi, data dapat diupdate sevagai catatan 

bahwa anak telah melakukan imunisasi tersebut
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Gambar 5. Reminder Imunisasi

3.7. Catatan KMS

Berisikan catatan perkembangan atau pertumbuhan anak dari lahir. Sistem akan melakukan 

perhitungan normalnya berat anak pada usia yang diinputkan. Jika berat badannya tidak wajar maka akan tertulis 

pada kolom keterangan.1)

Gambar 6. Catatan KMS

3.8. Hasil Uji Aplikasi

Uji Coba aplikasi dilakukan dengan dua cara yaitu uji coba fungsionalitas dari sistem dan uji coba 

keamanan sistem, Tabel 1 merupakan hasil dari uji coba fungsionalitas dari fitur yang disediakan oleh sistem. 

Pengujian dilakukan dengan mencoba setiap fitur dan mencocokan tampilan hasil dengan tujuan perancangan 

dari setiap fitur sistem.
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Tabel 1. Uji Coba fungsionalitas sistem

Menu Hasil yang Diharapkan Sudah sesuai Belum sesuai

Info Muncul teks artikel lengkap V

Catatan 

Medis

- Catatan yang ditambahkan tampil di halaman utama

- Tanggal dan waktu yang sudah ada tidak dapat ditambahkan 

lagi pada user yang sama

V

V

- Tampil catatan yang dipilih

- Tampil keterangan istilah PJB

- Tampil file lampiran

V

V

V

Catatan 

Harian

Jika data gagal diubah akan muncul notifikasi gagal V

Muncul confirmation dialog V

Reminder 

Obat

Data yang diisi untuk nama obat bisa teks dan angka V

Jam pengingat obat berubah V

Jika klik Yes pada confirmation dialog maka data akan terhapus V

Reminder 

Imunisasi

Data imunisasi dapat diubah dan muncul notifikasi berhasil V

Data yang di hapus akan dibatalkan data imunisasinya V

Grafik Jika berat badan anak tidak ideal akan muncul notifikasi bahwa 

berat badan tidak ideal dan masuk ke kolom keterangan

V

Data berhasil diubah dan tersimpan dalam database V

Jika klik No pada confirmation dialog maka tidak ada yang 

terjadi

V

Gambar 7 merupakan hasil pengujian keamanan web dengan menggunakan software Vulneral Check. Dari 

hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa aplikasi buku saku PJB hanya memiliki resiko yang sangat kecil 

terhadap keamanannya. Aplikasi ini telah menerima 643 serangan dan tidak ada satu pun yang tembus. Selain itu 

dari hasil uji fungsionalitas aplikasi, dapat kita ketahui bahwa setiap fitur yang ada telah berjalan sesuai yang 

diharapkan, sehingga semua fitur yang dibuat dapat digunakan secara maksimal.  
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Gambar 7. Hasil Uji Keamanan Web

4. KESIMPULAN

Keuntungan yang ditawarkan buku saku elektronik bagi penderita PJB adalah kemudahan memantau 

rekam medis yang diperoleh sepanjang hidup penderita, bagi tenaga medis keuntungan yang diperoleh yaitu dapat 

mengetahui hasil diagnosis jenis PJB dan obat harian yang sudah atau sedang diberikan sang penderita jantung 

bawaan. Sehingga, unit kesehatan dapat lebih akurat yang membantu mencegah kesalahan medis dan cepat untuk 

menangani pasien. Kemudian , dari sisi pengidap PJB dan orangtua, akan mejadi lebih mudah untuk mencatatat 

dan mencari riwayat kesehatan serta memudahkan mendapatkan informasi mengenai penyakit jantung bawaan 

yang akurat . Selain itu buku saku elektronik ini akan dilengkapi dengan informasi mengenai unit kesehatan 

terdekat dengan lokasi penderita PJB. Buku Saku Elektronik untuk PJB ini juga telah melalui berbagai uji coba, 

baik melalui uji coba fungsional dan security. Dengan hadirnya buku saku ini, merupakan investasi jangka panjang 

dimana penderita PJB membutuhkan aplikasi ini di sepanjang hidup mereka sebagai dasar pematauan kesehatan 

mereka.
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