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Abstrak 

 
 

Posyandu atau pos pelayanan terpadu, merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan. 
Salah satu layanan kesehatan yang terdapat di Posyandu adalah layanan kegiatan Kartu Menuju Sehat 
(KMS) untuk balita. Kartu Menuju Sehat untuk Balita (KMS-Balita) adalah alat sederhana yang 
digunakan untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan balita.  KMS tersebut berupa buku catatan yang 
digunakan sebagai alat untuk pencatatan pertumbuhan dan perkembangan anak. Di dalam KMS terdapat 
agenda-agenda yang harus diikuti anak usia tersebut, sebagai contoh agenda jadwal yang terdapat dalam 
KMS yaitu imunisasi dan pengukuran lingkar kepala. 
Pada penelitian ini penulis mencoba membangun sistem yang memanfaatkan teknologi SMS (Short 
Message Service ) pada perangkat ponsel sebagai pengingat agenda kegiatan Posyandu terutama Kartu 
Menuju Sehat (KMS) balita. Dari hasil penelitian ini menghasilkan sistem yang dapat mengirimkan pesan 
pengingat agenda KMS melalui layanan SMS (Short Message Services), selain itu sistem ini juga 
memberikan layanan informasi pendukung agenda KMS yang dapat diakses melalui SMS (Short Message 
Services). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem ini mudah digunakan dan  informasi yang 
diberikan cukup bermanfaat bagi anggota posyandu. 

 

Kata Kunci : SMS,KMS balita 
 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan balita adalah dambaan setiap orang 
tua dalam setiap keluarga, mengingat usia balita 
yang rentan terhadap penyakit merupakan ketakutan 
tersendiri bagi orang tua. Ketakutan ini bukanlah 
tanpa alasan, hal ini terkadang karena kesibukan 
orang tua menyebabkan keterlambatan informasi 
penanganan kesehatan balita, sehingga banyak balita 
yang kurang memiliki kekebalan tubuh sempurna. 
Jika hal ini terus terjadi maka dapat memungkinkan 
banyak balita yang berjatuhan sakit dan meninggal 
dunia. Posyandu merupakan salah satu layanan yang 
diberikan pemerintah guna mengurangi tingkat 
kematian dan meningkatkan kesehatan pada balita. 
Salah satu layanan yang mendukung kegiatan 
tersebut adalah layanan KMS Balita. KMS Balita 
merupakan alat sederhana yang digunakan untuk 
memantau perkembangan kesehatan balita antara 

lain pemberian imunisasi, pengukuran lingkar 
kepala, pengukuran berat badan, pemberian vitamin 
A dan kondisi kesehatan anak. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka pada 
penelitian ini dibangun aplikasi yang memanfaatkan 
fasilitas SMS (Short Message Service) pada 
teknologi ponsel  sebagai media penyampaian 
informasi agenda kegiatan KMS. Dengan adanya 
aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat 
terutama orang tua untuk lebih memperhatikan 
kesehatan balitanya. 

 
1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat 
sistem aplikasi pengingat agenda kegiatan yang 
terangkum Kartu Menuju Sehat balita dengan 
teknologi SMS (Short Message Service). 

 
1.3 Manfaat 
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Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat dalam: 
1. Memberikan layanan informasi pegingat jadwal 

agenda Kartu Menuju Sehat secara efektif dan 
tergolong murah kepada orang tua anak; 

2. Sebagai solusi pengingat agenda kegiatan di 
tengah kesibukan kegiatan; 

3. Efisiensi waktu dalam pendistribusian informasi 
dengan memanfaatkan teknologi SMS; 

4. Informasi yang disampaikan dapat membantu 
dalam memantau kesehatan balita. 

 
 
2. METODELOGI  

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, 
yaitu: pertama, mengumpulkan data antropometri; 
kedua, melakukan analisis kebutuhan sistem; ketiga, 
melakukan perancangan; keempat, melakukan 
implementasi (pengkodean); kelima, melakukan 
pengujian.  

 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1  Gambaran umum sistem 

Sistem ini dibangun dengan tujuan sebagai 
pengingat kegiatan Kartu Menuju Sehat balita yang 
terangkum dalam agenda Posyandu. Sistem akan 
mengirimkan informasi jadwal agenda kegiatan yang 
harus diikuti balita melalui SMS kepada setiap orang 
tua dari balita tersebut secara otomatis. Informasi 
pengingat akan dikirimkan satu hari sebelum dan 
pada saat umur balita telah cukup untuk mengikuti 
agenda.  

Selain sebagai pengingat agenda KMS balita 
(Tabel 1), sitem ini  juga menyediakan informasi 
penunjang kegiatan KMS balita yang dapat diakses 
melalui SMS (Short Message Services) oleh 
anggota. Informasi tersebut seperti anjuran makanan 
dan anjuran perkembangan balita. 

 

Tabel 1. Jadwal imunisasi [INF07] 

Umur Vaksin Keterangan 
Saat 
lahir 

Hepatitis 
B-1 

HB-1 harus diberikan dalam 
waktu 12 jam setelah lahir, 
dilanjutkan pada umur 1 dan 
6 bulan  

  Polio-0 Polio-0 diberikan saat 
kunjungan pertama. Untuk 
bayi yang lahir di RB/RS, 
polio diberikan saat bayi 
dipulangkan (untuk 
menghindari transmisi virus 
vaksin terhadap bayi lain) 

1 bulan Hepatitis 
B-2 

Hb-2 diberikan pada umur 1 
bulan 
 

Umur Vaksin Keterangan 
2 bulan DTP-1  

Hib-1 
Polio-1 

Diberikan pada umur lebih 
dari 6 minggu 
Diberikan mulai umur 2 
bulan  
Dapat diberikan bersama 

DTP-1 
4 bulan DTP-2 

Hib-2 
Polio-2 

Diberikan secara terpisah  
Hib-2 dapat dikombinasikan 
dengan Hib-2  
Diberikan bersama dengan 
DPT-2 

6 bulan DTP 3 
Hib-3 
Polio 3 

Dapat dikombinasikan 
dengan Hib-3 
Diberikan bersama DTP-3 

9 bulan Campak-
1 

Campak 1 diberikan pada 
umur 9 bulan, apabila telah 
mendapat MMR pada usia 
15 bulan, Campak 2 tidak 
perlu diberikan. 

15 -18 
bulan 

MMR 
Hib-4 

Apabila sampai usia 12 
bulan belum mendapat 
imunisasi cacar 
  

18 
bulan 

DTP-4 
Polio-4 

Diberikan satu tahun setelah 
DTP-3 
Diberikan bersamaan dengan 
DTP-4 

2 tahun Hepatitis 
A 

Direkomendasikan pada 
umur >2 tahun, diberikan 2 
kali dengan interval 6-12 
bulan 

2-3 
tahun 

Tifoid Vaksin tifoid polisakarida 
injeksi direkomendasikan 
untuk umur > 2 tahun, perlu 
diulang setiap 3 tahun. 

5 tahun DTP-5 
Polio-5 

Diberikan pada umur 5 tahun
Diberikan bersama DTP-5 

 
 

3.2 Perancangan perangkat lunak 

3.2.1 Data Flow Diagram 

Proses yang terdapat dalam sistem 
digambarkan dalam diagram konteks  pada Gambar 
1. Pada sistem ini terdapat tiga entitas yaitu 
administrator, klinisi dan anggota. Administrator 
disini bertugas sebagai pengelola sistem yang dapat 
melakukan pengelolaan dan pengaturan sistem. 
Klinisi hanya sebagai pengelola data posyandu, tidak 
dapat melakukan pengaturan sistem sedangkan 
anggota sebagai pengguna yang dapat mengakses 
sistem melalui pesan SMS. 

 

 

Gambar 1.  DFD level-0 
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3.2.2 Format SMS 

Aplikasi Pengingat Agenda Posyandu ini 
memberikan informasi Agenda Kartu Menuju Sehat 
Balita. Informasi yang diberikan antara lain 
informasi agenda KMS dan informasi yang terkait 
kegiatan KMS, seperti informasi tentang rangsangan 
perkembangan dan anjuran makanan bagi anak usia 
tertentu. Agar informasi tersebut dapat diberikan 
secara maksimal, maka dalam aplikasi ini dibangun 
format atau aturan isi informasi. 

 
a. Format Informasi Agenda KMS 

Informasi ini berisi pengingat jadwal agenda 
Kartu Menuju Sehat. Informasi diimplementasikan 
melalui media pesan SMS (Short Message Services) 
dan dikirimkan kepada nomer kontak setiap anak 
yang sudah saatnya melaksanakan agenda. 
Rancangan format SMS yang diberikan adalah 
sebagai berikut : 

 
<nama anak> sudah saatnya mengikuti 
agenda<nama agenda>. 

 
Sedangkan untuk mengakses jadwal agenda anak 
dapat dilakukan dengan cara : 
 

 JADWAL<spasi> ID ANAK 
 

b. Format Informasi KMS  

Informasi yang menunjang agenda kegiatan 
Kartu Menuju Sehat balita. Informasi ini dapat 
diakses anggota melalui SMS dengan cara 
mengirimkan kata kunci yang sudah ditentukan pada 
sistem. Format cara pengaksesan Informasi ini 
adalah sebagai berikut : 

 
KATA KUNCI<spasi>umur 
anak<spasi>BULAN/TAHUN 

 
Contoh pengaksesan informasi anjuran makan 

untuk anak. Sebelumnya kata kunci informasi ini 
sudah diseting oleh administrator menjadi AM. Cara 
pengaksesannya pada anak berumur 8 bulan sebagai 
berikut : 

 
AM <spasi> 8 <spasi> BULAN 

 
c. Format balasan informasi SMS 

Jika format aturan dipenuhi dan informasi yang 
diakses ada dalam basisdata, maka sistem akan 
memberikan balasan berupa informasi yang 
diinginkan anggota. Contoh informasi yang 
diberikan pada umur anak berusia 8 bulan sebagai 
berikut : 

 
Dua kali sehari beri makanan pendamping ASI 
dlm bentuk lumat dari bubur susu sampe nasi 
tim lumat. Diberikan sesuai umur, misal: 6 
bulan = 6 sendok. 

 
3.3  Implementasi dan Pengujian 

3.3.1  Pesan Pengingat 

Hasil output sistem merupakan pesan yang 
dikirim sistem melalui SMS (Short Message 
Service) kepada anggota. Pesan berisi pengingat 
agenda KMS anak. Pada Gambar 2 merupakan 
pesan yang akan dikirimkan pada saat usia anak 
sudah saatnya untuk mengikuti agenda pengukuran 
lingkar kepala. 

 
Gambar 2.  Pesan akses informasi 

 
3.3.2  Pesan Informasi KMS 

Dicontohkan pengaksesan informasi anjuran 
makanan untuk anak berusia 8 bulan, pada Gambar 
3. 

 

 
Gambar 3.  Pesan dari anggota 

 
Sistem akan memberikan balasan informasi 
berdasarkan pesan input diatas seperti pada Gambar 
4. 

 
Gambar 4. Pesan informasi  

 
3.3.3  Pengujian pengguna 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian pada 
sembilan pengguna dari kalangan ibu-ibu yang 
merupakan salah satu sasaran dari anggota. Pada 
pengujian pengguna diberi kesempatan untuk 
mencoba pengingat dan melakukan akses informasi 
KMS, selain itu diberikan lima pertanyaan kuisioner 
dari hasil ujicoba tersebut. Dari beberapa pertanyaan 
yang diberikan kepada pengguna dihasilkan tabel 
nilai sebagai digambarkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Tabel Nilai Kuisioner 

No Pertanyaan SK K C B SB Nilai  
Rata-rata 

1 Sistem ini mudah digunakan untuk 
anggota posyandu 

- - - 7 2 4,2 

2 Sistem ini bermanfaat bagi anggota 
posyandu 

- - 3 2 3 3,5 

3 Informasi yang didapatkan dari sistem 
sesuai dengan kebutuhan anggota 
posyandu (orang tua anak) 

- - 5 3 1 3,5 

4 Informasi yang diberikan sistem jelas dan 
mudah dimengerti. 

- - 3 6 - 3,6 
 

No Pertanyaan SK K C B SB Nilai  
Rata-rata 

5 Cara pengaksesan SMS Informasi mudah 
dan dimengerti 

- - 7 2 - 3,2 

        
Keterangan nilai pengujian : 
SK  =  Sangat kurang, memiliki bobot nilai 1  
K  =  Kurang, memiliki bobot nilai 2 
C =  Cukup, memiliki bobot nilai 3 
B =  Baik, memiliki bobot nilai 4 
SB =  Sangat baik ,memiliki bobot nilai 5 

 
4. SIMPULAN 

Setelah melalui tahapan analisis, desain, 
pengkodean dan pengujian maka penulis dapat 
mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
a. Teknologi SMS (Short Message Services) 

mampu berfungsi sebagai solusi pengingat 
agenda KMS (Kartu Menuju Sehat) dan media 
penyampaian informasi yang efektif. 

b. Sistem dengan teknologi SMS (Short Message 
Services) dapat memberikan layanan informasi 
pendukung agenda KMS (Kartu Menuju 
Sehat). 

c. Berdasarkan analisis beberapa responden 
kuisioner : 

1. Sistem mudah digunakan oleh anggota 
dalam mengakses informasi melalui SMS 
(Short Message Services). 

2. Cara pengaksesan informasi cukup mudah 
dilakukan oleh anggota. 

3. Informasi yang diberikan sistem sesuai 
dengan yang dibutuhkan dan cukup 
bermanfaat bagi para anggota Posyandu. 
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