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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Bertambahnya jumlah penduduk dan angka kelahiran yang terus 

meningkat setiap tahunnnya  tentu akan membuat penurunan taraf hidup rakyat 

dan bangsa. Maka dari itu pada tahun 1968 pemerintah meresmikan terobosan 

baru yaitu Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan 

untuk membentu keluarga kecil yang sehat dan sejahtera dengam membatasi 

kelahiran dan mengatur jarak kelahiran. 

Pusat kesehatan masyarakat (Puskemas) adalah salah satu tempat penyedia 

pelayanan Keluarga Berencana (KB), oleh karena itu komunikasi puskesmas dan 

masyarakat harus berjalan dengan baik agar informasi dapat disampaikan kepada 

masyarakat. Penyampaian Informasi Pelayanan KB di Puskesmas terkhususnya 

Puskesmas Sp.Padang masih disampaikan secara manual, yaitu dengan sebuah 

kertas untuk peserta KB dan sebuah buku untuk bidan yang menangani. 

Mengingat sebuah kertas mudah hilang sehingga tidak jarang peserta melupakan 

jadwal kembalinya untuk pelayanan KB berupa Suntik yang menyebabkan ketidak 

efisienan terhadap perserta dan bidan yang menangani, dan juga menyebabkan  

kehamilan yang belum diinginkan oleh ibu. 

Short Massage Service (SMS) adalah salah satu fasilitas yang dimiliki 

handphone dan memiliki kemampuan menyampaikan dan menerima informasi 

berupa pesan teks. SMS memiliki cakupan sinyal yang luas sehingga untuk di 

daerah-daerah terkhususnya daerah Sp.Padang sangat popular dan mudah untuk 

digunakan. Maka dari itu sangat baik jika memanfaatkan salah satu fasilitas ini 

untuk media penyampaian informasi kepada persrta KB yang ada diPuskesmas 

Sp.Padang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan yang telah 

dipaparkan maka penulis akan merancang sebuah perancangan notifikasi 
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pengingat jadwal berbasis SMS yang akan menjawab permasalahan pasien dan 

bidan yang menangaani di Puskesmas Sp.Padang. Oleh karna itu penulis membuat 

penelitian tugas akhir dengan judul “NOTIFIKASI PENGINGAT JADWAL 

AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS SP.PADANG BERBASIS SMS” 

1.2  Tujuan 

Adapun tujuan tugas akhir ini dirancang dan dibuat untuk memudahkan bidan 

mengelola data dan informasi akseptor KB dan membantu akseptor dalam 

mengingat jadwal kembali dan mengefesienkan waktu  dan tenaga akseptor jika 

akseptor kehilangan kartu tanda akseptor. 

1.3  Manfaat 

 Adapun manfaat yang didapat bidan dengan adanya tugas akhir ini ialah 

memudahkan mencari data dan informasi akseptor KB karena data telah 

terkomputerisasi serta berkurangnya jarak kehamilan bagi akseptor karena 

akseptor mengingat jadwalnya kembali dan terefisiennya tenaga dan waktu 

akseptor karena adanya notifikasi pengingat jadwal dari bidan. 

1.4  Batasan Masalah 

 Supaya pembahasan yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus dan 

terarah serta tidak melenceng dari permasalahan pokok yang ada serta mencapai 

kesimpulan yang tepat dan terhubung dengan sistem yang ada, maka penulis 

membatasi ruang lingkup yang aka dibahas adalah : 

1. Sistem Informasi yang akan dibangun hanya sebatas  data bidan dan data 

peserta. 

2. Sistem hanya menyimpan history data kunjungan terakhir setiap akseptor. 

3. Bidan dapat menginput, mengubah dan menghapus data akseptor. 

4. Akseptor hanya mendapat SMS sebagai notifikasi pengingat. 

5. Akseptor hanya mendapat SMS pengingat tidak untuk dibalas. 

 

1.5  Metode Penelitian 

 

Adapun tahapan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Tahapan pengumpulan data. 

Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara seperti 

observasi di puskesmas, wawancara dengan bidan puskesmas. 

2. Tahapan analisis. 

Tahapan analisis ini dilakukan untuk menganalisa karakteristik pengguna, 

kebutuhan data, informasi dan model fungsi yang dibutuhkan sistem. 

3. Tahapan perancangan. 

Tahapan perancangan ini adalah perancangan aplikasi yang dilakukan 

melalui pembuatan flowchart untuk menentukan algoritma dari action 

Sscript. 

4. Tahapan pembuatan sistem. 

Notifikasi pengingat jaadwal ini dibuat menggunakan sepetangkat 

software dan hardware. Software yang digunakan adalah windows 10 64-

bit, sublime text untuk editing script php, gammu versi 1.40.0 dan xampp. 

Adapun hardware yang digunakan adalah sebuah laptop dengan ram 8 gb, 

modem dan sim card gsm/cdma. 

5. Tahapan penguji dan evaluasi. 

Tahapan penguji dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui 

fungsionalitas sistem serta penerimaan user, baik dari pihak puskesmas 

dan juga akseptor. 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah penulisan, maka dalam sistem penulisan laporan 

akhir ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang , tujuan dan manfaat, batasan 

masalah, metode penulisan dan sistmatika penulisan 

BAB II DASAR TEORI 

Pada bab ini membahas apa saja teori yang berhubungan dan berfungsi  sebaagai 

acuan atau pedoman agar penulisan tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah 

ditetapkan. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisikan tentang analisis masukan dan keluaran, analisan proses, dan 

analisa data, sedanngkan untuk rancangan adalah rancangan basis data, rancangan 

proses, rancangan masukan, keluaran, rancangan dialog layar dan arsitektur. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai implementasi dan mengujian pembangunan 

notifikasi pengingat jadwal berbasis SMS. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh pada saat pembuatan 

notifikasi pengingat jadwal berbasis SMS dan penulisan laporan Tugas akhir serta 

sara-saran dari penulis yang mungkin beerguna bagi pengembangan sistem dan 

pemanfaatan sistem. 
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