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Latar Belakang 

Kegiatan posyandu merupakan program pemerintah yang dilaksanakan di masyarakat 

tingkat dasar untuk memantau perkembangan kesehatan anak di tingkat RW. Kegiatan ini 

meliputi pemantauan kesehatan dasar seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar 

kepala dan lingkar lengan. Data ini sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesehatan balita 

yang ada dimasyarakat.  

Penyakit jantung bawaan (PJB merupakan bentuk kelainan jantung yang sudah 

didapatkan sejak bayi baru lahir. (Djer Mulyadi, dkk. 2000). Prevalensi PJB di Indonesia 

sekitar 8-10 dari 1.000 kelahiran hidup, dengan sepertiga di antaranya bermanifestasi dalam 

kondisi kritis pada tahun pertama kehidupan dan 50% dari kegawatan pada bulan pertama 

kehidupan berakhir dengan kematian. Di Indonesia, dengan populasi 200 juta penduduk dan 

angka kelahiran hidup 2%, diperkirakan terdapat sekitar 30.000 penderita PJB (Kompas. 

2012).  

Bagi anak-anak yang terlahir dengan PJB mendapatkan penanganan medis yang 

berbeda-beda. Kasus PJB setiap anak juga bersifat unik dalam arti tidak ada anak yang 

kasusnya sama persis satu dengan yang lain. Bahkan beberapa anak harus hidup dengan  

penyerta seperti sindrom bawaan. Beberapa kasus PJB bisa ditangani dengan operasi, operasi 

yang dilakukanpun bervariatif tergantung jenis PJB yang diderita anak. Akan tetapi ada  pula 

beberapa kasus PJB yang menurut pertimbangan medis lebih baik tidak lakukan operasi, hal 

ini dikarenakan berdasarkan pertimbangan medis kasus PJB yang dialami anak sangat 

kompleks dan resiko pelaksanaan operasi sangan beresiko tinggi dan hasil operasi tidak 

banyak merubah kondisi anak karena kasusnya yang terlalu rumit.  

Anak PJB yang sudah dioperasi, pada saat sudah selesai operasi terdapat beberapa 

kasus yang mengharuskan anak mengkonsumsi obat harian. Selain itu ada juga beberapa anak 

yang memerlukan treatment pemantauan harian pasca keluar dari rumah sakit. Sehingga 

diperlukan catatan harian yang dapat digunakan untuk membantu memantau perkembangan 

kesehatan anak.  



Selain pencatatan medis di rumah sakit, beberapa orang tua juga memerlukan catatan 

pendamping yang dapat digunakan sebagai panduan atau pengingat dalam merawat anak.  

Posyandu di tingkat RW belum bisa mengakomodasi kebutuhan catatan anak-anak PJB, 

sehingga perlu ditambahkan beberapa catatan tambahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing anak. Misalnya seperti kadar oksigen dalam darah, kadar kekentalan darah 

dan masih banyak lagi. Selain itu berkaitan dengan berat badan ideal anak, beberapa anak PJB 

perawakan kecil dan sulit untuk mencapai berat badan anak ideal. Hal ini menyebabkan 

dibutuhkannya bantuan bagi orang tua dalam mencatat menu makan harian, sehingga data ini 

bisa digunakan untuk konsultasi gizi bagi orang tua. 

 

 Aplikasi e-posyandu yang dibangun berbasis web, diharapkan mampu menjawab 

kebutuhan orang tua dan anak-anak PJB. Hal yang dapat dilakukan dengan adanya aplikasi ini 

adalah membantu orang tua dalam  mencatat hal-hal yang terkait dengan kebutuhan anak-

anak PJB secara digital. Dengan adanya aplikasi digital ini diharapkan mampu memberikan 

kemudahan dalam mengelola data dan mendapatkan data kembali secara cepat dan mudah. 

Bisa jadi catatan ini akan digunakan seumur hidup anak, sehingga dengan berbasis teknologi 

akan mengurangi resiko catatan hilang, buku rusak dan yang lainnya. Aplikasi ini dibuat 

berbasis web supaya memudahkan bagi para orang tua dalam memanfaatkan sistem, selain itu 

juga memberikan kemudahan akses bagi pengguna dalam mengolah data.  

 

Keamanan Data 

Pada saat dihadapkan pada aplikasi berbasis online, salah satu pertimbangan pengguna dalam 

memanfaatkan system adalah sisi kerahasiaan data. Sistem harus menjamin bahwa data yang 

dimasukkan ke dalam system tidak akan jatuh ke tangan orang yang salah.  

Untuk menjaga privacy data pengguna, aplikasi e-posyandu menyediakan fitur login. Fitur 

login ini diperlukan agar hanya masing-masing pengguna yang memiliki akun atau yang 



sudah terdaftar di sistem yang mampu membuka datanya. Selain itu dengan adanya login, 

setiap pengguna hanya mampu membuka data yang menjadi miliknya sendiri. Sistem ini 

harapannya akan digunakan bagi komunitas PJB di setiap wilayah. Setiap wilayah yang 

mempunyai komunitas PJB pasti punya seorang yang bertugas sebagai coordinator, hal ini 

juga berlaku didalam system, bagi pengguna baru yang akan mendaftar, disediakan fitur 

pendaftaran dengan mengisi data lengkap. Kemudian oleh bagian admin, setelah pengguna 

baru melakukan pendaftaran, pengguna harus mendapatkan verifikasi terlebih dahulu dari 

admin. Setelah admin melakukan verifikasi, user bisa masuk ke dalam sistem. 

Kebutuhan posyandu PJB dan posyandu regular yang ada dimasyarakat adalah kebutuhan 

data yang akan di rekam di dalam sistem. Data yang dicatat di dalam e-posyandu antara lain : 

1. Data kesehatan dasar seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan 

2. Data tambahan seperti data kadar O2 di dalam darah, konsumsi obat harian. Pencatatan 

kadar oksigen dan konsumsi obat harian ini hanya diperlukan bagi anak-anakk yang 

memang masih membutuhkan treatment jangka panjang. 

3. Data imunisasi, dikarenakan kebutuhan imunisasi juga diperlukan bagi anak PJB, 

hanya saja jadwal pemberian imunisasi terkadang tidak sesuai dengan jadwal 

imunisasi umum yang berdasarkan usia anak. 

4. Riwayat sakit atau operasi, riwayat ini dibutuhkan sebagai data tambahan bagi anak, 

hal ini juga memudahkan orang tua mengingat-ingat data operasi yang pernah 

dilakukan terhadap anak. 

5. Pantangan makanan, pantangan minuman, pantangan obat 

6. Data konsumsi makanan harian, pencatatan ini dilakukan dalam rangkan pemantauan 

kadar gizi anak-anak PJB yang memiliki kecenderungan berperawakan kecil. 

Pengisian data ini bersifat optional dalam arti data yang akan direkam kedalam system akan 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Setelah data masuk ke dalam sistem, 

sistem akan menampilkan data dalam 2 bentuk yaitu tampilan data dalam bentuk tabel dan 

tampilan data dalam bentuk grafis. 

Tampilan Data Tabel 



 
Gambar diatas merupakan contoh tampilan data pengecekan dasar yang disajikan dalam 

bentuk tabel. Selain tabel di atas sistem juga menampilkan data numeric yang dimasukkan 

melalui sistem seperti data riwayat operasi, riwayat imunisasi, konsumsi harian dan lain 

sebagainya. 

Tampilan Data Grafik 

 

Selain dalam bentuk tabel, data juga ditampilkan dalam bentuk grafik, dengan bentuk grafik 

ini pengguna akan lebih mudah dalam membaca tren data anak, apakah data anak trennya 

naik atau turun.  

Keuntungan yang bisa diperoleh setelah menggunakan aplikasi ini antara lain adanya 

jaminan kerahasiaan data dari pihak yang tidak punya hak terhadap data pengguna. Adanya 

admin memungkinkan untuk diaplikasinya dalam komunitas PJB. Memudahkan orang tua 

pada saat mengunjungi dokter spesialis jantung anak, karena data bisa ditunjukkan secara 

detil kepada dokter dan memudahkan dalam menentukan tindakan. Selain itu, hasil tampilan 

aplikasi dalam bentuk grafik juga bisa menunjukan tren tumbuh kembang anak mulai dari 

tinggi badan, berat badan, lingkar kepala dan lingkar lengan anak. Sistem memudahkan dalam 

pencarian data record harian anak. 







BAB 2
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan penggunaan aplikasi berbasis web bagi orang tua dari anak PJB

dilakukan dalam pertemuan rutin bulanan yang diselenggarakan oleh komunitas

Braveheart di semarang dan sekitarnya. Aplikasi yang di ujikan dapat dilihat dari

beberapa gambar berikut ini :

1. Menu Utama

Setelah  menu  login  member,  tampilan  menu  berikutnya  adalah  menu

utama,  dimana  pengguna  bisa  melihat  pilihan  menu  lengkap  dan  juga  data

diagnosa PJB anak.

2. Input data
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Gambar 2. Menu utama aplikasi 
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Pencatatan  data  terkait  berat  badan,  tinggi  badan,  lingkar  kepala  dan

lingkar lengan dapat di masukkan sesuai dengan waktu pengukuran. Seluruh data

yang sudah pernah di inputkan akan ditampilkan dalam tabel.

3. Grafik pertumbuhan anak
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Gambar 3. Form input data KMS

Gambar 4. Grafik pertumbuhan



 Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan orang tua dalam mendeteksi dini

pertumbuhan  anak.  Tampilan  visual  dalam  bentuk  grafik  pertumbuhan

memberikan kemudahan dalam memantau tumbuh kembang anak. Akan dengan

cepat  diketahui  apakah  anak  mengalami  kenaikan,  penurunan  atau  perhentian

berat badan anak.

4. Input Imunisasi

Selain  sebagai  catatan  pertumbuhan  anak,  dalam  aplikasi  ini  juga

ditambahkan  fitur  untuk  pencatatan  imunisasi  setiap  anak.  Pencatatan  ini

dilakukan setiap kali anak mendapatkan imunisasi, baik imunisasi wajib maupun

imunisasi yang disarankan oleh pemerintah.
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Gambar 5.  Input imunisasi
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KATA PENGANTAR

Kebutuhan  orang  tua  yang  mempunyai  anak  PJB  (Penyakit  Jantung

Bawaan)  untuk  mencatat  tumbuh  kembang  anaknya  dari  sisi  berat  badan  dan

tinggi  badan menjadi  hal  utama yang harus  dipenuhi.  Saat  ini  yang dilakukan

orang  tua  dari  anak PJB adalah  melakukan pencatatan  bulanan  dan seringkali

catatan tersebut tidak tersimpan dengan baik. Hasil penelitian penulis sebelumnya

adalah  pembuatan  aplikasi  pencatatan  berat  dan  tinggi  badan  anak,  sehingga

aplikasi  yang  telah  selesai  dibuat  dapat  di  implementasikan  langsung  kepada

kelompok  masyarakat  yang  membutuhkan.  Harapannya,  para  orang  tua  yang

mempunyai anak PJB dapat menggunakan secara optimal.
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ABSTRAK

Komunitas Braveheart adalah komunitas orang tua di daerah semarang dan

sekitarnya  yang  mempunyai  anak  dengan  kelainan  jantung  bawaan  dari  lahir.

Komunitas ini dimulai akhir tahun 2016 dengan anggota kurang lebih 30 keluarga.

Anggota dari komunitas ini bervariasi baik dari segi ekonomi maupun dari segi

pengetahuan tentang kesehatan. Tujuan dari dilakukannya pengabdian ini adalah

pelatihan terhadap orang tua anak PJB untuk dapat memanfaatkan aplikasi melalui

teknologi web. Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap

masyarakat  terutama dalam membantu menyelesaikan permasalahan pencatatan

berat dan tinggi badan secara rutin. Pencatatan ini akan tersimpan di dalam sistem

sehingga kapanpun dibutuhkan oleh orang tua dapat di akses dengan mudah.

Keywords : PJB, Braveheart, Aplikasi Web
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Komunitas Braveheart adalah komunitas orang tua di daerah semarang dan

sekitarnya  yang  mempunyai  anak  dengan  kelainan  jantung  bawaan  dari  lahir.

Komunitas ini dimulai akhir tahun 2016 dengan anggota kurang lebih 30 keluarga.

Anggota dari komunitas ini bervariasi baik dari segi ekonomi maupun dari segi

pengetahuan tentang kesehatan.  Terdapat  orang tua  yang paham benar  kondisi

medis anaknya, akan tetapi ada pula orang tua yang sama sekali belum paham

benar kondisi kelainan jantung yang diderita anaknya.

Lokasi  tempat  tinggal  anggotanya di  semarang dan kota-kota lain yang

berdekatan dengan semarang seperti  ungaran,  salatiga,  kendal,  kudus,  pati  dan

purwodadi.  Setiap  bulan  sekali  terdapat  pertemuan  rutin  yang  diisi  dengan

kegiatan pencatatan berat badan, tinggi badan, llingkar kepala dan lingkar lengan.

Selain kegiatan pencatatan, biasanya ada juga dokter spesialis anak sub spesialis

jantung bawaan yang menyediakan diri untuk hadir memberikan konsultasi gratis

kepada anggota braveheart. Hal ini untuk semakin menambah wawasan orang tua

dari  anak  dengan  jantung  bawaan  berkaitan  dengan  kebutuhan  medis  anak.

Pencatatan  yang  dilakukan  setiap  bulan  masih  dilakukan  secara  manual  yaitu

mencatat di buku dan kertas. Hal ini menyulitkan pada saat akan dilakukan analisa

terhadap pertumbuhan anak karena harus melihat satu-satu dan menghitung secara

manual.  Dengan  adanya  e-posyandu  yang  dibuat  diharapkan  mampu

mengakomodasi  kebutuhan  pencatatan  sehingga  pencatatan  secara  manual

perlahan mulai ditinggalkan.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang  dijelaskan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1



1. Apakah sistem posyandu yang sudah dibuat dapat digunakan oleh komunitas

braveheart ?

2.  Apakah  sistem  yang  dibuat  efektif  dalam  membantu  kesulitan  pencatatan

kesehatan harian anak-anak ?

1.3  Tujuan Pengabdian

Tujuan  diselenggarakan  kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  ini  adalah

sebagai berikut:

1. Membantu  komunitas  Braveheart  dalam melakukan  pencatatan  bulanan

anak-anak PJB.

2. Membantu  orang  tua  dalam  pencarian  rekaman  data  berkaitan  dengan

pencatatan  kesehatan  dasar  seperti  tinggi  badan,  berat  badan  dan  track

imunisasi

3. Mengenalkan program studi Teknik Informatika kepada masyarakat luas

1.4  Manfaat

Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai

berikut:

1. Memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  berkaitan  dengan  penggunaan

perangkat komunikasi dan komputer sebagai media yang bisa digunakan

secara positif 

2. Membantu  kebutuhan  mereka  dalam  melakukan  kegiatan  pencatatan

kesehatan anak-anak.

3. Media  Promosi  bagi  Program  Studi  Teknik  Informatika  Unika

Soegijapranata Semarang.

2



1.5  Gambaran Umum Masyarakat Sasaran

Komunitas Braveheart merupakan komunitas orang tua dengan anak-anak

yang terlahir dengan jantung bawaan. Komunitas ini beranggotakan dari beberapa

daerah di kota Semarang dan kota sekitar semarang seperti ungaran, blora, mijen,

dan kendal.

1.6  Jadwal Pelaksanaan

Adapun  jadwal  pelaksanaan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat

disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1.1: Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Tahap pertama √ √ Persiapan sistem

2 Tahap Kedua √ √ Koordinasi

3 Tahap ketiga √ √ √ √ Implementasi

4 Tahap Keempat √ √ √ √ Pendampingan

5 Tahap Kelima √ √ Evaluasi

3

Gambar 1.Lokasi pengabdian masyarakat



1.7  Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terbagi menjadi

beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap  awal,   tahap  ini  adalah  tahap  persiapan  sistem.  Mulai  dari

pematangan  sistem,  ujicoba  sistem  atau  aplikasi  secar  internal  untuk

mencari kekurangan dari aplikasi.

2. Tahap  kedua  adalah  kunjungan  ke  komunitas  untuk  melakukan

komunikasi  dan  koordinasi  teknik  pelaksanaan  dan  implementasi  dari

aplikasi posyandu.

3. Tahap ketiga merupakan Implementasi aplikasi posyandu di komunitas

4. Tahap  keempat  adalah  sesi  pelatihan  berupa  penjelasan  bagaimana

penggunaan sistem secara online.

5. Tahap kelima adalah evaluasi dari kegiatan pelatihan.
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BAB 2
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan penggunaan aplikasi berbasis web bagi orang tua dari anak PJB

dilakukan dalam pertemuan rutin bulanan yang diselenggarakan oleh komunitas

Braveheart di semarang dan sekitarnya. Aplikasi yang di ujikan dapat dilihat dari

beberapa gambar berikut ini :

1. Menu Utama

Setelah  menu  login  member,  tampilan  menu  berikutnya  adalah  menu

utama,  dimana  pengguna  bisa  melihat  pilihan  menu  lengkap  dan  juga  data

diagnosa PJB anak.

2. Input data

5

Gambar 2. Menu utama aplikasi 



Pencatatan  data  terkait  berat  badan,  tinggi  badan,  lingkar  kepala  dan

lingkar lengan dapat di masukkan sesuai dengan waktu pengukuran. Seluruh data

yang sudah pernah di inputkan akan ditampilkan dalam tabel.

3. Grafik pertumbuhan anak
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Gambar 3. Form input data KMS

Gambar 4. Grafik pertumbuhan



 Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan orang tua dalam mendeteksi dini

pertumbuhan  anak.  Tampilan  visual  dalam  bentuk  grafik  pertumbuhan

memberikan kemudahan dalam memantau tumbuh kembang anak. Akan dengan

cepat  diketahui  apakah  anak  mengalami  kenaikan,  penurunan  atau  perhentian

berat badan anak.

4. Input Imunisasi

Selain  sebagai  catatan  pertumbuhan  anak,  dalam  aplikasi  ini  juga

ditambahkan  fitur  untuk  pencatatan  imunisasi  setiap  anak.  Pencatatan  ini

dilakukan setiap kali anak mendapatkan imunisasi, baik imunisasi wajib maupun

imunisasi yang disarankan oleh pemerintah.

7

Gambar 5.  Input imunisasi



BAB 3
EVALUASI PELAKSANAAN

Sebelum  di  implementasikan  aplikasi  pencatatan  secara  elektronik,

pencatatan  masih  dilakukan  secara  manual  setiap  bulan  sekali  dengan

menggunakan buku. Data tentang catatan pertumbuhan anak PJB ini hanya ada

satu dan disimpan oleh pengelola, sehingga untuk mendapatkan data pertumbuhan

masing-masing  anak  tidak  dapat  dilakukan  dengan  cepat.  Dari  data  yang

dimasukkan sebagai data mentah dalam tabel masih harus di input ulang di data

grafik secara manual untuk dapat melihat secara visual pertumbuhan berat badan

dan tinggi badan anak.

Aplikasi ini di uji cobakan kepada orang tua yang mempunyai anak PJB.

Uji coba dilakukan pada saat ada pertemuan komunitas Braveheart. Kendala dari

kegiatan ini antara lain, satu pada saat dilakukan pelatihan tidak semua anggota

komunitas bisa hadir  sehingga pelatihan menjadi kurang optimal.  Dua aplikasi

yang dibangun berbasis web, sehingga untuk bisa menginputkan dan melihat data,

pengguna harus melakukan koneksi ke server melalui internet. 
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Gambar 6. Pencatatan dilakukan secara manual



BAB 4
PENUTUP

4.1  Kesimpulan

Dengan adanya aplikasi online untuk pencatatan kesehatan anak-anak PJB

memberikan kemudahan bagi orang tua dalam melakukan input data, selain itu

juga memberikan kemudahan bagi orang tua dalam melakukan akses data setiap

saat.  Tampilan  visual  grafik  sangat  membantu  orang  tua  dalam  memantau

perubahan terkait berat badan dan tingggi badan dari anak. 

4.2  Saran

Implementasi aplikasi yang berbasis mobile application, dengan berbasis

mobile  application  memungkinkan untuk data  disimpan  secara  local,  sehingga

tidak diperlukan koneksi internet setiap kali akan melihat data.
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Lampiran


