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Abstract 

At Health Department of West Sumba regency, the process of determining the nutritional 
status by anthropometric methods with an index weight / height calculation which is using the 
standard nutritional status is recommended by WHO. Data recording is done on a toddler in the 
integrated health service post worksheets as well as in health centers also keep both the data and 
the combined data of toddler in the integrated health service post. In the clinic uses office 
applications, the Department of Health also consolidate the data centers to save in the office 
applications. By this way, that kind of work that is resulted in data processing and preparing 
report is not efficient. Under these conditions, built the method of Nutritional Status Information 
System using Anthropometry that can help making the reports of toddlers’ data, other reports data 
and also the reports of weigh in clinic go smoothly. The result is a web-based system with 
centrally database that is used in health service post, local government clinic and the Department 
of Health that is served in the form of FusionChart system. 
Keywords: Nutritional Status of design Information System, Health Department of West 

Sumba, Anthropometry. 
 

Abstrak 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, melakukan proses penetapan status gizi balita 

berdasarkan metode antropometri dengan indeks BB/TB yang merupakan standar perhitungan 
status gizi yang disarankan WHO. Pencatatan data balita di posyandu dilakukan pada lembar kerja 
begitu juga di puskesmas yang juga menyimpan baik itu data balita dan data gabungan posyandu. 
Selain itu di puskesmas juga sudah menggunakan aplikasi perkantoran, Dinas Kesehatan juga 
menyimpan data gabungan puskesmas pada aplikasi perkantoran. Dengan cara kerja seperti ini 
mengakibatkan pengolahan data dan pembuatan laporan tidak efisien. Berdasarkan hal tersebut 
maka dibangun Sistem Informasi Status Gizi Balita Menggunakan Metode Antropometri 
sehingga dapat membantu dalam pembuatan laporan data balita, laporan data puskesmas serta 
laporan penimbangan. Hasilnya sistem berbasis web dengan database terpusat yang digunakan 
pihak posyandu, puskesmas dan Dinas Kesehatan  serta laporan yang disajikan sistem dalam 
bentuk FusionChart. 
Kata Kunci: Perancangan Sistem Informasi Status Gizi Balita, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sumba Barat, Antropometri. 
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1. Pendahuluan 
 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, melakukan proses penetapan status gizi 
balita berdasarkan metode antropometri dengan indeks BB/TB yang merupakan standar 
perhitungan status gizi yang disarankan WHO. Pencatatan data balita di posyandu 
dilakukan pada lembar kerja begitu juga di puskesmas yang juga menyimpan baik itu data 
balita dan data gabungan posyandu. Selain itu di puskesmas juga sudah menggunakan 
aplikasi perkantoran, Dinas Kesehatan juga menyimpan data gabungan puskesmas pada 
aplikasi perkantoran. Dengan cara kerja seperti ini mengakibatkan pengolahan data dan 
pembuatan laporan tidak efisien dan menyebabkan beberapa hal berikut : 1) Kesulitan 
dalam memasukkan data-data yang berkaitan dengan status gizi balita dikarenakan data 
yang diperoleh sangat banyak dan tidak terkumpul dalam suatu tempat; 2) Dokumen-
dokumen atau berkas-berkas dan buku-buku yang digunakan dalam proses penataan status 
gizi balita terlalu boros dikarenakan harus menulis untuk setiap jenis data di dalam 
masing-masing buku sesuai jenis data  untuk kemudian dijadikan informasi oleh bagian 
Administrasi saat memasukkan data-data gizi ke dalam Microsoft Office Word dan 
Microsoft Office Exel dan memungkinkan terjadinya kehilangan serta kerusakan data-data 
gizi balita pada Dinas Kesehatan; dan 3) Kesulitan dalam publikasi semua informasi 
status gizi balita karena  harus memasukkan terlebih dahulu informasi tersebut dan 
kemudian dicetak untuk dijadikan master. Sehingga karena kelemahan ini staf pegawai 
tidak begitu tahu dengan kegiatan pemetaan status gizi yang terjadi di Dinas Kesehatan. 

   Adanya perkembangan teknologi dan informasi berupa sistem informasi yang 
berbasis web dan berdasarkan permasalahan yang ada maka akan dilakukan penelitian 
yang bertujuan merancang Sistem Informasi Status Gizi Balita Menggunakan Metode 
Antropometri sehingga dapat memberikan informasi berupa informasi individu balita, 
status gizi balita, penimbangan, laporan data puskesmas, laporan data balita serta laporan 
penimbangan yang disajikan dalam bentuk grafik. Informasi yang  dihasilkan tersebut 
dapat digunakan dalam mengelola sistem informasi gizi balita di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sumba Barat. 

 

2. Tinjauan Pustaka 
 

Penelitian terdahulu yang berjudul “Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pada 
Pemantauan Status Gizi Balita Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo”. Pada 
penelitian yang dilakukan tersebut membahas tentang bagaimana aplikasi sistem 
informasi pada pemantauan status gizi yang berbasis SIG tersebut sangat mendukung 
kegiatan PSG menjadi lebih baik terutama dari sisi proses pengolahan, analisis data, 
penyajian data dan pelaporan agar lebih mudah, cepat, lengkap dan tepat waktu serta 
sesuai dengan kondisi setiap wilayah. Dengan demikian segala pengambilan keputusan 
yang terkait dengan kebijakan penanganan gizi buruk dan perbaikan gizi menjadi lebih 
cepat dan tepat. Dalam pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pada Pemantauan 
Status Gizi Balita Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tersebut merupakan program 
aplikasi database berbasis komputer menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai 
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tools pengembangan sistem informasi pemantauan status gizi balita dan SQL untuk 
database serta map server sebagai tools pembuatan petanya [1]. 

Penelitian yang berjudul “Penggunaan Sistem Informasi Keputusan Anjuran 
Asupan Gizi Menggunakan K-nearest neighbor Pada Sistem Konsultasi Gizi Berbasis 
Web”. Pada penelitian yang dilakukan tersebut membahas bagaimana merancang suatu 
sistem yang dapat menganalisis status gizi masing-masing individu untuk menentukan 
status gizi dan saran asupannya melalui aplikasi berbentuk website. Penelitian tersebut 
bermanfaat menghasilkan suatu aplikasi berbasis website yang dapat dijadikan 
pertimbangan bagi pengguna dalam menentukan pola asupan konsumsi makanan yang 
sehat. Metode K-Nearest Neighbor digunakan untuk mengambil keputusan asupan gizi 
pengguna dan aktivitas pengguna sistem dari data fisik dan aktivitas. Penggunaan Sistem 
Informasi Keputusan Anjuran Asupan Gizi Menggunakan K-nearest neighbor Pada 
Sistem Konsultasi Gizi Berbasis Web menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai 
tools pengembangan sistem informasi keputusan anjuran asupan gizi dan MySQL untuk 
database, phpMyAdmin sebagai tool pembuatan struktur tabel pada database. Penggunaan 
sistem pendukung keputusan anjuran asupan gizi tersebut menggunakan metode K-
Nearest neighbor (K-nn) [2]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait sistem informasi gizi 
balita, maka akan dilakukan penelitian yang membahas tentang perancangan sistem 
informasi status gizi balita di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dapat membantu kinerja dari Dinas 
Kesehatan Sumba Barat yang mencakup sistem informasi gizi balita baik itu seperti 
informasi status gizi balita, informasi data individu balita. Berdasarkan latar belakang 
permasalahan, maka yang menjadi topik permasalahan adalah bagaimana merancang 
suatu Sistem Infomasi Status Gizi Balita Menggunakan Metode Antropometri yang dapat 
memberikan informasi status gizi balita pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. 

 Penelitian yang dilakukan membahas tentang sistem informasi gizi. Status gizi 
adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi 
dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Konsumsi makanan 
berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi 
bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga 
memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan 
secara umum pada tingkat setinggi mungkin. Status gizi kurang terjadi bila tubuh 
mengalami kekurangan satu atau lebih zat-zat gizi esensial. Status gizi lebih terjadi bila 
tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam jumlah berlebihan, sehingga menimbulkan efek 
toksis atau membahayakan. Gangguan gizi terjadi baik pada status gizi kurang, maupun 
status gizi lebih [3]. 

Sistem informasi Status Gizi itu sendiri adalah sistem yang dibangun dalam satu 
kesatuan yang mana saling terintegrasi dan saling keterkaitan antara satu sama lain. 
Dalam hal ini semua yang berhubungan dengan status gizi merupakan hubungan yang 
bersifat pada kegiatan penetapan status gizi itu sendiri, baik itu penetapan status gizi 
buruk maupun penetapan status gizi yang sehat, yang mana di dalamnya terdapat beberapa 
user yaitu kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas dan  pegawai. 
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Penetapan status gizi dalam penelitian ini, menggunakan metode antropometri. 
Pengertian Antropometri berasal dari kata anthropos dan metros yang artinya tubuh dan 
ukuran jadi Antropometri adalah ukuran dari tubuh [4]. Berdasarkan definisi tersebut 
dapat ditarik pengertian bahwa antropometri gizi adalah berhubungan dengan berbagai 
macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 
tingkat gizi. Berbagai jenis ukuran tubuh antara lain : 1) berat badan; 2) tinggi badan; 3) 
umur; 4) lingkar lengan atas; 5) lingkar kepala; 6) lingkar dada; dan 7) jaringan lunak. 
Keunggulan dari metode antropometri yaiu : 1) Prosedur sederhana, aman, non-invasif; 2) 
Tidak butuh tenaga ahli; 3) Obyektif; 4) Ekonomis; 5) Mudah dimengerti awam; dan 6) 
Hasil dapat digradasi dengan jelas. Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan 
yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat 
badan menurut tinggi badan (BB/TB), terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Klasifikasi Status Gizi Anak (Balita) 
Sumber : Keputusan Menkes RI No. 920/Menkes/SK/VII/2002 

INDEKS STATUS GIZI AMBANG 
BATAS 

 (BB/U) Gizi lebih >+ 2 Standar 
Deviasi (SD) 

Gizi baik  - 2 SD Sampai 
+ 2 SD 

Gizi kurang < -2 SD Sampai 
  -3 SD 

Gizi buruk < -3 SD 
 (TB/U) Normal   -2 SD 

Pendek (Stunted) < -2 SD 
 (BB/TB) Gemuk > + 2 SD 

Normal   + 2 SD 
Sampai - 2 SD 

Kurus (Wasted) < -2 SD Sampai 
  -3 SD 

Kurus sekali < -3 SD 
 
Tabel 1 dijelaskan sebagai berikut : [4] 
a) Indeks berat badan menurut umur (BB/U) merupakan pengukuran antropometri 

yang sering digunakan sebagai indikator dalam keadaan normal, dimana keadaan 
kesehatan dan keseimbangan antara intake dan kebutuhan gizi terjamin. Berat badan 
memberikan gambaran tentang massa tubuh (otot dan lemak). Massa tubuh sangat 
sensitif terhadap perubahan keadaan yang mendadak, misalnya terserang infeksi, 
kurang nafsu makan, dan menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. BB/U 
lebih menggambarkan status gizi sekarang. Berat badan yang bersifat labil, 
menyebabkan indeks ini lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini 
(Current Nutritional Status). 
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b) Indeks tinggi badan menurut umur (TB/U), indeks TB/U  di samping memberikan 
status gizi masa lampau, juga lebih erat kaitannya dengan status ekonomi. 

c) Indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), berat badan memiliki hubungan 
yang linear dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan 
akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. 

 Di antara bermacam-macam indeks antropometri, BB/U merupakan indikator yang 
paling umum digunakan sejak tahun 1972 dan dianjurkan juga menggunakan TB/U dan 
BB/TB untuk membedakan apakah kekurangan gizi terjadi kronis atau akut. Kekurangan 
gizi kronis atau akut mengandung arti terjadi keadaan gizi yang dihubungkan dengan 
masa lalu dan waktu sekarang. Pada keadaan gizi kronis, BB/U dan TB/U rendah, tetapi 
BB/TB normal. Kondisi ini sering disebut dengan stunting. 
 Pada tahun 1978, WHO lebih menganjurkan penggunaan BB/TB, karena 
menghilangkan faktor umur yang menurut pengalaman sulit didapat secara benar, 
khususnya di daerah terpencil dimana terdapat masalah tentang pencatatan kelahiran anak. 
Indeks BB/TB juga menggambarkan keadaan kurang gizi akut waktu sekarang, walaupun 
tidak dapat menggambarkan keadaan gizi waktu lampau. 
 Berbagai indeks antropometri, untuk menginterpretasinya  dibutuhkan ambang 
batas. Penentuan ambang batas yang paling umum digunakan saat ini adalah dengan 
memakai standar deviasi unit (SD) atau disebut juga Z-Skor. Rumus Z-Skor ditunjukkan 
pada Persamaan 1 [4]. 
              Z-Skor =    Nilai individu subyek-Nilai median Baku Rujukan                (1) 

 Nilai Simpang Baku Rujukan 
    

Contoh perhitungan Z-Skor sebagai berikut : [5] 
Seorang anak laki-laki umur 36 bulan dengan tinggi badan  96 cm dan berat badan 15,2 
kg, dan seorang anak laki-laki umur 10 bulan dengan panjang badan 75 cm dan berat 
badan 10 kg. Distribusi simpang baku ketiga indeks untuk kedua anak tersebut masing-
masing sebagai berikut: 
a. Berat menurut umur (BB/U) 

               Umur                  Simpang Baku 
                                          -3 SD -2 SD -1 SD  Median +1 SD +2 SD +3 SD 
Anak pertama (36 bulan)    9,8     14,4    13,0    14,6      16,4     18,3     20,1 
Anak kedua (10 bulan)       6,6      7,6      8,6      9,5       10,6     11,7     12,7 

b. Tinggi/panjang badan menurut umur (TB,PB/U) 
                                    -3 SD -2 SD -1 SD  Median +1 SD +2 SD +3 SD 

       Anak pertama                    82,8   86,5    90,2     96,5      97,6    101,4   105,1 
       Anak kedua                       63,5   66,2    69,0    73,6      74,5     77,3     80,1  
c. Berat badan menurut tinggi/panjang badan (BB/TB,PB) 

                                   -3 SD -2 SD -1 SD  Median +1 SD +2 SD +3 SD 
        Anak pertama (96 cm)      11,3   12,3    13,3    14,4       15,5     16,6    17,7 
        Anak kedua (75 cm)          7,2    8,2       9,0      9,8        10,7     11,2    12,5 
 
Nilai Z-Skor adalah : 
Untuk BB/U   = 15,2 - 14,6 = 0,6 = 0,3  Untuk BB/U   = 5,8 - 9,5 = 13,7 = -4,1     
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                           16,4 - 14,6    1,8                                       9,5 - 8,6    0,9 
Untuk PB/U   = 96,0 - 96,5 = -0,5 = -0,1Untuk PB/U   = 75,0 - 73,6 = 1,4 = 0,5  
                          96,5 - 93,0     3,5                                      76,3 - 73,6    2,7 
Untuk BB/TB = 15,2 - 14,4 = 0,8 = 0,7  Untuk BB/TB = 5,8 – 9,8 = 0,4 = -5,0 
                           15,5 - 14,4    1,1                                       9,8 – 9,0    0,8 
Jika ambang batas (cut off point) gizi kurang diterapkan anjuran WHO yaitu -2 SD untuk 
masing-masing indeks, maka anak pertama termasuk gizi normal, baik dilihat dari BB/U, 
TB/U, maupun BB/TB. Anak kedua, karena menurut BB/U terholong berat badan di 
bawah normal (underweight = < -2 SD), menurut TB/U tergolong normal (> -2 SD), dan 
menurut BB/PB tergolong kurus (wasting = < -2 SD), maka status gizi anak ini termasuk 
“gizi kurang masa kini” (currently underfeed).  

Sistem yang dibangun dalam penelitian ini, menghasilkan laporan yang dibuat 
menggunakan FusionCharts. FusionCharts adalah sebuah open-source flash charting 
komponen yang dapat digunakan untuk membuat animasi berdasarkan data grafik, dan 
animasi grafik yang memiliki banyak pilihan interaktif untuk pengguna akhir. 
FusionCharts yang akan digunakan adalah FusionCharts V3. 

 FusionCharts V3 adalah komponen pemetaan dalam bentuk flash yang dapat 
digunakan untuk mengolah data dalam bentuk animasi grafik. Dengan basis Adobe  Flash,  
FusionCharts V3 dapat digunakan dengan berbagai bahasa scripting web seperti HTML, 
.NET, ASP, JSP, PHP, ColdFusion dan lain sebagainya, untuk menghasilkan charts yang 
interaktif dan powerfull, FusionCharts V3 juga dapat menciptakan grafik yang rapi, 
interaktif, dan visually-arresting [6]. FusionCharts V3 termasuk dalam Open Source 
Product. FusionCharts V3 juga ada yang diedarkan secara gratis, dapat diperoleh secara 
gratis dan dapat diunduh melalui situs www. FusionCharts .com. 

 Beberapa jenis charts pada FusionCharts V3 yaitu : Column, Line, Pie, Bar, Area, 
Stacked,Candlestick, Funnel chart, Gantt chart, Chart saluran. Kelebihan-kelebihan dari 
Fusioncharts V3 yaitu : 1) Semua grafik yang dibuat pada FusionCharts V3 dapat diambil 
dari database; 2) Tipe charts  dapat  direpresentasikan dalam bentuk 2D dan 3D,  juga 
menyediakan berbagai chart lanjutan  seperti grafik 3D, gulir grafik, grafik sumbu Y- 
ganda untuk beberapa nama; 3) Tipe chart seperti Candlestick chart dapat digunakan 
untuk presentasi data finansial, sedangkan untuk  Funnel chart  dan Gantt chart dapat 
digunakan untuk pembuatan aplikasi yang berhubungan dengan project management; 4) 
Menyediakan pilihan untuk mengubah grafik menjadi gambar dan PDF; 5) Pencahayaan 
3D; 6) Gradien; 7) Mendukung built-in debugger; dan 8) Efek filter seperti bayangan, 
blur dan bevel yang dapat diterapkan pada berbagai elemen grafik. 
 

3. Metode dan Perancangan Sistem 
 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang terbagi 
dalam lima tahapan, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan data, (2) 
Perancangan sistem, (3) Pembuatan aplikasi/program, (4) Implementasi dan pengujian 
sistem, serta analisis hasil pengujian, (5) Penulisan laporan hasil penelitian. 
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Gambar 1 Tahapan Penelitian [7] 

Tahapan penelitian pada gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 
pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan analisis kebutuhan 
apa saja yang dibutuhkan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat misalnya 
tentang data balita, data puskesmas, data posyandu dan pengumpulan data dari analisis 
kebutuhan yang sudah dilakukan untuk membangun aplikasi sistem informasi gizi; Tahap 
kedua: perancangan sistem yang meliputi perancangan proses menggunakan diagram 
Unified Modelling Language (UML), perancangan  database yaitu merancang tabel-tabel 
database yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan dalam aplikasi 
sistem informasi gizi, perancangan antarmuka, yaitu merancang antarmuka yang berfungsi 
sebagai penghubung interaksi antara user dengan sistem, berupa tampilan interface 
aplikasi  yang dibuat sistem informasi gizi aplikasi untuk pengunjung, aplikasi untuk 
pegawai dan aplikasi untuk admin; Tahap ketiga, pembuatan aplikasi/program yaitu 
membuat aplikasi/program sesuai kebutuhan sistem berdasarkan perancangan sistem yang 
telah dilakukan; Tahap keempat:  implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil 
pengujian, yaitu mengimplementasikan program yang dibangun, maka dilakukan 
pengujian, serta dianalisis untuk melihat apakah aplikasi yang telah dibuat sudah sesuai 
dengan perancangan sistem; dan tahap kelima, penulisan laporan hasil penelitian, yaitu 
mendokumentasikan proses penelitian yang sudah dilakukan dari tahap awal hingga akhir 
ke dalam tulisan, yang nantinya akan menjadi laporan hasil penelitian. 

Tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba 
Barat, karena pada dinas ini proses input data-data balita masih dilakukan secara manual 
dan informasi status gizi balita masih belum diketahui masyarakat secara luas karena 
kurangnya media/sarana untuk penyampaian informasi status gizi tersebut. Data balita 
yang terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat berupa data balita dan status 
gizinya yang telah dikelompokkan berdasarkan jumlah balita yang ada di setiap 
puskesmas yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2012 di Kabupaten 
Sumba Barat tercatat gizi baik 87%, dan gizi buruk sebanyak 110 kasus. Sedangkan pada 
tahun 2013 tercatat sampai dengan bulan maret gizi baik 63%, dan gizi buruk sebanyak 21 
kasus.  
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Sistem yang akan dibangun dalam penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut. 
Terdapat tiga pengguna sistem untuk aplikasi sistem informasi status gizi ini adalah 
pengunjung, pegawai dan admin. Pengunjung merupakan user yang tidak memiliki id. 
Pengunjung hanya dapat melakukan aktivitas sebagai berikut: 1) Pengunjung dapat 
melihat info balita, info gizi, gallery, pengumuman, info puskesmas, info posyandu, visi 
dan misi, struktur organisasi; dan 2) Pengunjung dapat melihat dan mengisi buku tamu. 
Sedangkan pegawai merupakan user yang memiliki id. Pegawai dapat melakukan 
aktivitas sebagai berikut: 1) Pegawai dapat melakukan aktivitas melihat, mengelola data 
balita; 2) Pegawai dapat melakukan aktivitas melihat data posyandu dan event (kegiatan 
yang dilakukan posyandu); 3) Pegawai dapat melakukan aktivitas mengubah kata sandi; 
dan 4) Pegawai dapat melihat info gizi, grafik balita, grafik perkembangan gizi. Admin 
merupakan aktor yang mengolah seluruh data dalam sistem.  Masukan yang dibutuhkan 
oleh seorang admin untuk memenuhi kebutuhan sistem ini adalah: 1) Data balita; 2) Data 
penimbangan; 3) Data posyandu; dan 4) Data puskesmas. 
Perangkat lunak minimal yang akan digunakan dalam membangun sistem ini memiliki 
spesifikasi: 1) Sistem Operasi Microsoft windows XP Profesional; 2) Microsoft Internet 
Explorer; 3) Web server ; dan 4) Visual Studio 2005; dan 5) SQL server 2005. 

Selain itu perangkat keras minimal yang digunakan dalam perancangan aplikasi 
sistem informasi ini: 1) Motherboard : supported Processor P4; 2) Processor : Intel 
Pentium IV 2, 66 GHz; 3) Memory :512 MB DDR1; 4) Harddisk : 80 GB; 5) VGA : AGP 
32 MB; 6) Monitor : CRT 15”; dan 7) Mouse Dan Keyboard: PS2 Standard. 
   Pada penelitian ini, perancangan proses menggunakan UML (Unified Modeling 
Language) yaitu use case diagram. 

Isi Buku Tamu

Delete Data

Insert Data

Edit Data

Lihat Info Balita

Lihat Gallery

Lihat Pengumuman

Lihat Visi, Misi, & Struktur Organisani

Administrator

Mengolah Data Balita, Posyandu, 
Puskesmas & Penimbangan

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Pengunjung

Lihat Info Gizi

<<extend>>

<<extend>>

<<<<extend>>>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Delete

Insert

Edit

Pegawai

Mengolah Data Balita

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Lihat Data Posyandu

<<extend>>

<<exted>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Lihat Info Posyandu

Lihat Info Puskesmas

<<extend>>

<<extend>>

 
Gambar 2. Use Case Diagram 
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Gambar 2 menunjukkan use case diagram, yang dijelaskan sebagai berikut. 
Administrator bertindak sebagai aktor yang mempunyai hak mengelola data yaitu dengan 
menambah, mengubah maupun menghapus data individu balita, data posyandu, 
puskesmas maupun penimbangan. Penambahan data individu balita, data posyandu, 
puskesmas maupun penimbangan oleh administrator, juga berarti menambah user yang 
baru beserta akun untuk pegawai agar dapat melakukan login jika ingin masuk dalam 
sistem. User Pegawai bertindak sebagi aktor yang dapat melihat, menambah, menghapus, 
dan merubah data individu balita. User juga dapat merubah password yang diperoleh dari 
administrator untuk keamanan masing-masing user. Pengunjung merupakan aktor yang 
belum memiliki akun sehingga hak aksesnya sangat terbatas. User pengunjung juga dapat 
berarti pegawai baru yang belum mempunyai akun, dan jika ingin memiliki akun, pegawai 
baru wajib menghubungi administrator. Pegawai honor juga dapat dikategorikan sebagai 
user pengunjung. 
 

 

4. Hasil dan Pembahasan 
 

Dalam sistem informasi gizi terdapat tiga macam bentuk antarmuka yaitu 
antarmuka utama untuk user pengunjung, antarmuka utama untuk user pegawai, dan 
antarmuka utama untuk administrator. 

 
Gambar 4  Halaman Home 

Gambar 4 menunjukkan halaman Home. Halaman Home akan muncul pertama 
kali saat pengunjung melakukan browsing site Informasi Gizi Kabupaten Sumba Barat. 
Pada Halaman Home akan ditampilkan beberapa menu antara lain info balita, info gizi, 
gallery, pengumuman, buku tamu, struktur organisasi, info puskesmas, info posyandu, 
visi dan misi. Menu login hanya bisa digunakan user administrator dan pegawai. Pada 
home ini terlihat bahwa hak akses dari pengunjung sangat terbatas. 
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Gambar 5 Halaman Pegawai 

Gambar 5 menunjukkan halaman Pegawai. Halaman Pegawai akan tampil bila 
pegawai melakukan login. Pada menu ini pegawai dapat melihat data gizi dan data balita, 
pegawai juga bisa mengganti username dan password untuk login. Pegawai dapat 
memasukkan data balita.  Pada halaman pegawai ada beberapa menu yaitu posyandu dan 
event untuk melihat data posyandu dan kegiatan yang akan dilakukan di posyandu, bayi 
untuk melihat dan edit data bayi, info gizi untuk melihat info gizi, grafik balita untuk 
melihat grafik perkembangan gizi masing-masing balita, grafik untuk melihat grafik 
perkembangan gizi. 

 
Gambar 6 Halaman Admin 

Gambar 6 menunjukkan halaman Admin. Halaman menu admin terdiri dari 
management user untuk menambahkan User berdasarkan group masing-masing, profil 
dinas kesehatan untuk edit profil dinas kesehatan, gallery untuk menambah foto, 
pengumuman untuk menampilkan pengumuman, buku tamu digunakan untuk 
menampilkan komentar pengunjung, data balita untuk melakukan proses edit data balita, 
data laporan puskesmas untuk melakukan proses edit data laporan puskesmas, daerah 
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untuk melakukan proses edit daerah, posyandu untuk melakukan proses edit data 
posyandu, puskesmas untuk melakukukan proses edit data puskesmas. 

 
Gambar 7  Halaman Management User 

Gambar 7 menunjukkan halaman Management User. Halaman Management User 
digunakan untuk melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus user. 

 
Gambar 8 Halaman Info Gizi 

Gambar 8 menunjukkan halaman Info Gizi. Halaman Info Gizi digunakan untuk melihat 
info gizi balita berdasarkan posyandu masing-masing. 

 
Gambar 9 Halaman Data Balita 

Gambar 9 menunjukkan halaman Data Balita. Halaman Data Balita digunakan untuk 
melihat, menambah, merubah dan menghapus data balita. 
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Gambar 10  Halaman Cakupan Program Gizi 

Gambar 10 menunjukkan halaman Cakupan Program Gizi. Halaman Cakupan Program 
Gizi digunakan untuk melihat data cakupan program gizi. 

 
Gambar 11 Halaman Laporan Puskesmas 

Gambar 11 menunjukkan halaman laporan puskesmas. Halaman Laporan Puskesmas 
digunakan untuk menambahkan data laporan yang baru dari setiap puskesmas untuk dijadikan 
laporan cakupan program gizi. 
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Gambar 12 Halaman Posyandu 

Gambar 12 menunjukkan halaman Posyandu. Halaman Posyandu  digunakan untuk 
melihat data posyandu yang ada disetiap kecamatan. 

 
Gambar 13  Halaman Puskesmas 

Gambar 13  menunjukkan halaman Puskesmas. Halaman Puskesmas digunakan untuk 
melihat data puskesmas. 

Sistem Informasi status gizi balita ini dibuat dengan menerapkan FusionChart V3. 
Dengan memasukkan FusionChart ke dalam reference maka FusionChart dapat langsung 
digunakan pada web, data-data yang diperlukan dapat diambil dari database 
menggunakan teknologi Ajax. Penggunaan FusionChart V3 dapat dilihat pada 
penimbangan balita, dan perkembangan gizi balita.  

Salah satu contoh penggunaan FusionChart V3 yaitu untuk menampilkan salah satu 
standar ukuran gizi balita (gemuk, normal, kurus atau kurus sekali). 
Kode Program 1 Perintah Untuk Membuat Rancangan Grafik FusionChart 

1.  Private Function CreateXML() As String 
2.  session1 = XpoHelper.GetNewSession 
3.  Dim xmlData As StringBuilder = New StringBuilder() 
4.  xmlData.Append("<chart caption='Grafik Penimbangan' xAxisName='Status Gizi' 
5.  yAxisName='Jumlah Bayi' showValues='1' showBorder='1'>") 
6.  xmlData.Append("<set label='" & "Gemuk" & "' value='" & GetGemuk() & "' />") 
7.  xmlData.Append("<set label='" & "Normal" & "' value='" & GetNormal() & "' />") 
8.  xmlData.Append("<set label='" & "Kurus" & "' value='" & GetKurus() & "' />") 
9.  xmlData.Append("<set label='" & "Kurus Sekali" & "' value='" & GetKurusSekali() & 
10.  "' />") 
11.  xmlData.Append("</chart>") 
12.  Return xmlData.ToString 
13.  End Function 
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Kode Program 1 digunakan untuk membuat data grafik FusionChart. Baris 1-3 
digunakan untuk membuat XML. Perintah pada baris 4 digunakan untuk membuat grafik. 
Perintah pada baris 6-9  digunakan untuk membuat lebel pada grafik. Perintah pada baris 
ke 12 digunakan untuk menampilkan grafik FusionChard. 
Kode Program 2 Perintah Untuk Menampilkan  Grafik Ukuran Gizi  
1.  Private Function GetGemuk() As Integer 
2.  Dim val As Integer = 0 
3.  Dim cn As New 
4.  SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings("Gizi").ConnectionStrig) 
5.  cn.Open() 
6.  Dim cm As SqlCommand = cn.CreateCommand 
7.  cm.CommandType = Data.CommandType.Text 
8.  cm.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM Penimbangan WHERE STatusGizi='Gemuk'" 
9.  val = cm.ExecuteScalar 
10.  cn.Close() 
11.  Return val 
12.  End Function 

Kode Program 2 merupakan fungsi proses dalam menampilkan grafik ukuran gizi. 
Perintah pada baris 1 digunakan untuk membuat nama ukuran gizi. Perintah pada baris 4-
6 digunakan untuk mengambil data dari database. Perintah pada baris 8 digunakan untuk 
membuat query. Perintah pada baris 11 digunakan untuk manampilkan data dari query 
dalam bentuk FusionChart. 

 
Gambar 14 Grafik Penimbangan 

Gambar 14 menunjukkan tampilan dari FusionChart V3 untuk data penimbangan 
dalam bentuk grafik. 

Agar mengetahui sejauh mana keberhasilan aplikasi yang dibuat, maka dibutuhkan 
suatu pengujian pada aplikasi Sistem Informasi Status Gizi Balita di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sumba Barat dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan-kesalahan 
yang terjadi pada aplikasi yang dibangun. Bentuk-bentuk kesalahan yang mungkin 
ditemukan pada tahapan pengujian antara lain seperti, kesalahan memasukkan data, 
kesalahan proses, kesalahan kode program. Apabila dalam proses pengujian ditemukan 
kesalahan program, maka program harus diperbaiki sehingga diperoleh program yang 
benar-benar bebas dari kesalahan. 

Guna mengetahui kinerja dari sistem yang telah dibangun maka  dilakukan 
pengujian menggunakan Unit testing black box yaitu dengan mencari bug/error yang 
terdapat pada aplikasi yang dibuat. Hasil pengujian black box terlihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2 Hasil Pengujian Menggunakan  Black  Box 
Aktivitas dan 

Event 
Input Ouput Status 

Pengujian 
Login dengan 
memilih 
tombol login 

Username dan 
Password 

 Jika berhasil login, 
maka bisa 
mengakses menu-
menu yang terdapat 
dalam aplikasi. Jika 
password dan 
username salah, 
maka akan muncul 
pesan bahwa 
username dan 
password salah. 

Valid 

Tambah data 
kemudian pilih 
save 

Memasukkan 
data data balita, 
kecamatan, 
puskesmas, 
posyandu, 
penimbangan, 
hasil 
penimbangan, 
Pengumuman, 
Gallery, laporan 
puskesmas, buku 
tamu  

Jika belum 
memasukkan data 
sesuai prosedur 
(terdapat nama, 
tempat tanggal 
lahir, alamat, umur, 
tinggi, berat 
badan), 
maka akan muncul 
peringatan untuk   
melengkapi field 
yang masih kosong. 

Valid 

Lihat data 
kemudian pilih 
lihat detail  

Memilih data 
yang ingin dilihat 

Menampilkan 
detail data yang 
dipilih. 

Valid 

Ubah data 
kemudian pilih 
ubah  

Mengubah data 
yang ada 

Jika masih ada data 
yang masih kurang 
(tidak sesuai 
prosedur), maka 
proses edit gagal, 
dan harus 
dilengkapi. 

Valid 

Mencari data 
kemudian pilih 
tombol cari 

Memasukkan 
data yang ingin 
dicari 

Jika data yang akan 
dicari tidak ada, 
maka data tidak 
akan muncul. 

Valid 

Menghapus 
data kemudian 
pilih hapus 

Memilih data 
yang ingin 
dihapus 

Data terhapus Valid  

Pengujian responden dilakukan untuk mengetahui apakah sistem informasi status 
gizi balita, bermanfaat atau tidak bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. 
Hasil pengujian dengan responden pihak Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 Hasil Pengujian Responden 
No. Pertanyaan Baik 

 
Cukup Kurang 

1. Apakah kinerja sistem informasi status 
gizi balita berjalan dengan baik ? 

14 
 

1 1 

2. Apakah sistem informasi status gizi 
balita membantu dalam pencatatan data 
suhu ? 

11 2 3 

3. Apakah dalam penggunaanya aplikasi 
dapat dipakai dengan mudah ? 

11 4 1 

4. Apakah sistem ini mempermudah 
kinerja anda ? 

13 2 1 

5. Apakah data gizi yang keluar valid ? 15 1 0 
Berdasarkan hasil pengujian Tabel 3, jumlah responden pegawai Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sumba Barat berjumlah 16 responden. Berdasarkan proses penghitungan skala 
jawaban dari responden pihak Dinas Kesehatan, untuk sistem informasi status gizi balita 
90% menjawab baik, fungsi sistem informasi status gizi balita untuk membantu 
pencatatan data gizi balita dan penggunakaanya dipakai dengan mudah cukup baik karena 
75% menjawab baik, sistem informasi status gizi balita mempermudah kinerja pegawai 
Dinas Kesehatan karena 85% menjawab baik, dan data gizi balita yang ditampilkan sudah 
valid karena 95% menjawab baik. 

Wawancara juga dilakukan terhadap Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sumba Barat ibu Hortensia Tefa, Amd. Kebid., diperoleh hasil yang memuaskan. Menurut 
beliau sistem ini dapat membantu dan berguna bagi pihak Dinas Kesehatan karena 
mempermudah dalam memberikan informasi dan pencatatan data gizi balita. Pihak Dinas 
Kesehatan juga diuntungkan dengan adanya sistem yang baru ini, karena efisiensi waktu 
dan tenaga dalam penanganan data gizi balita tersebut. Berbeda dengan sistem yang lama 
yang masih konvensional atau manual, dengan cara pihak Dinas Kesehatan masih 
mancatat data dalam bentuk kertas kerja dan aplikasi perkantoran. Beliau berharap sistem 
yang baru ini juga dapat diterapkan ke Puskesmas dan Posyandu yang ada di Kabupaten 
Sumba Barat, agar dapat mempermudah kinerja para pegawai Puskesmas dan Posyandu 
dalam pencatatan data gizi balita. 

Setelah melakukan pengujian sistem dengan metode black box dan responden, juga 
dilakukan pengujian performance. Pengujian performance sistem dilakukan dengan 
menggunakan bantuan Software Web Application Testing 7.5 (WAPT). WAPT dapat 
digunakan untuk menguji performa web yang berjalan pada jaringan intranet maupun 
internet. Hasil dari pengujian menggunakan software WAPT dapat digunakan untuk 
menganalisis performa dari sebuah aplikasi web. 
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Gambar 16 Grafik Performance Aplikasi  

Gambar 16 menunjukkan hasil pengujian menggunakan WAPT yang 
disimulasikan menggunakan 20 user. Dalam sistem penilaian respon server terdapat tiga 
batas penting, yaitu sebagai berikut: 1) 0.5 detik, merupakan waktu respon ideal. 
Pengguna sistem akan merasakan reaksi sistem yang singkat, cepat, dan tidak terasa 
adanya interupsi (gangguan); 2) 1.0 detik, merupakan waktu respon terlama yang masih 
dapat ditoleransi; 3) 10 detik, merupakan batas waktu terlama yang sudah tidak dapat 
ditoleransi lagi. Berdasarkan hasil pengamatan dan survey, waktu respon berada di atas 8 
detik akan membuat user meninggalkan akses ke sistem. 

Hasil pengujian yang didapat menunjukkan bahwa waktu respon rata-rata sistem 
masih berada di antara batas 0.5 detik sampai dengan 1.0 detik, sehingga respon server 
terhadap client masih berada dalam batas toleransi. Berdasarkan pengujian black box, 
responden, dan perfomance sistem dapat disimpulkan bahwa sistem dapat berjalan sesuai 
dengan perancangan sistem informasi. 

 

5. Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Perancangan Sistem Informasi 
Status Gizi Balita Menggunakan Metode Antropometri (Studi Kasus Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sumba Barat), disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Antropometri 
perhitungan dalam penetapan status gizi balita lebih akurat dan sistem dapat memberikan 
informasi berupa informasi individu balita, status gizi balita, puskesmas, posyandu, 
penimbangan, jadwal penimbangan, laporan data puskesmas, laporan data balita serta 
laporan penimbangan yang disajikan dalam bentuk grafik. Saran yang dapat diberikan 
untuk Sistem Informasi ini diharapkan dapat dikembangkan untuk menjadi sebuah sistem 
yang dapat menampilkan grafik informasi gizi balita berdasarkan posyandu dan 
puskesmas. 
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