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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 

Dokumen pengguna manual sistem informasi monitoring ibu hamil dan balita ini dibuat 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan sistem informasi babycare untuk admin, 

dokter, dan pasien member. 

2. Sebagai panduan instalasi, konfigurasi dan penggunaan sistem informasi babycare. 

Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini yaitu: 

1. Admin babycare 

Admin babycare menggunakan dokumen ini sebagai panduan bagaimana cara 

menggunakan dan melakukan pemeliharaan terhadap data yang ada pada sistem informasi 

babycare. 

2. Dokter 

Dokter menggunakan dokumen ini sebagai panduan untuk pengelolaan data artikel, info 

ibu hamil dan balita, serta imunisasi. 

3. Pasien member 

Pasien member menggunakan dokumen ini sebagai panduan penggunaan sistem informasi 

ini sebagaimana hak akses yang diberikan kepada pengguna.  

1.2 Deskripsi Umum Sistem 

Sistem informasi monitoring ibu hamil dan balita dibuat berdasarkan permasalahan 

stunting yang belum dapat teratasi oleh pemerintah. Sistem informasi ini bertujuan untuk 

melakukan monitoring secara berkala kepada pasien member dengan mengirimkan email dan 

sms yang berisi informasi terkait kehamilan dan balita. 

1.3 Deskripsi Dokumen 

Dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan penggunaan sistem informasi babycare. 

Dokumen ini berisikan informasi sebagai berikut: 

1. BAB 1 

Berisi informasi umum yang merupakan bagian pendahuluan, yang meliputi tujuan 

pembuatan dokumen, deskripsi umum sistem serta deskripsi dokumen. 

2. BAB 2 

Berisi perangkat yang dibutuhkan untuk penggunaan sistem informasi babycare meliputi 

perangkat lunak dan perangkat hardware. 
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3. BAB 3 

Berisi panduan manual pengguna sistem informasi babycare yang diperuntukkan untuk 

admin, dokter, dan pasien member. 

 

BAB 2 PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN 

2.1 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian adalah: 

1. Windows sebagai OS (Operating System). 

2. Mozilla Firefox sebagai peramban. 

2.2 Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dilibatkan dalam pengujian sistem informasi ini adalah: 

1. Komputer dengan spesifikasi prosesor Intel(R) Core™ i56500 CPU @ 3.20GHz 2.19 GHz 

RAM : 4GB. 

2. Mouse sebagai peralatan antarmuka. 

3. Monitor sebagai peralatan antarmuka. 

4. Keyboard sebagai peralatan antarmuka. 

2.3 Pengguna Sistem Informasi 

Syarat pengguna yang akan menggunakan sistem informasi ini terutama dari sisi admin 

adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki pemahaman tentang antar muka komputer.  

2. Memiliki pemahaman tentang proses bisnis sistem informasi. 

 

BAB 3 MENU DAN CARA PENGGUNAAN 

3.1 Cara akses sistem informmsi babycare 

Untuk mengakses sistem infomasi babycare, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

membuka 

3.2 Menu umum 

Menu umum adalah menu untuk pengguna yang mengakses sistem informasi babycare 

tanpa melalu proses login. Menu ini dapat dilihat oleh semua pengguna yang mengakses sistem 

informasi babycare. Berikut menu umum yang terdapat pada sistem informasi babycare: 
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1. Bar menu 

 

2. Halaman utama (home). 
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3. Halaman rumah sakit. 

 

4. Halaman imunisasi. 
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5. Halaman tentang kami. 
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6. Halaman artikel. 

 

7. Menu cek kelahiran bayi. 
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3.3 Menu khusus 

Menu khusus adalah menu untuk pengguna yang mengakses sistem informasi babycare 

melalui proses login. Menu yang terdapat pada sistem informasi babycare dijelaskan 

berdasarkan pengguna agar dapat dipahami dengan mudah dan lebih fokus. 

3.3.1 Menu login dan logout 

3.3.1.1 Login 

 

Menu login terdapat pada bar menu sebelah kanan atas. 

3.3.1.2 Logout 

 

Menu logout terdapat pada bar menu username pasien member. Arahkan kursor 

pada username lalu akan muncul 2 menu seperti gambar diatas, pilih Logout. 

3.3.2 Admin 

3.3.2.1 Menambah data (user, artikel, rumah sakit, imunisasi, info ibu hamil, info balita, 

anak). 

Tahapan yang dilakukan untuk menambahkan data adalah sama. Admin hanya 

perlu menuju ke halaman utama, lalu memilih menu berdasarkan data apa yang ingin 

ditambahkan. 

1. Buka alamat menuju ke halaman login admin (https://babycare/admin/). 

 

 

 

 

 

 

 

https://babycare/admin/
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2. Login. 

 

3. Pilih menu (misalkan menu “User”). 

 

4. Pilih menu “Tambah data”. 
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5. Isi form data pengguna. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah terisi semua, selanjutnya 

klik tombol “Daftar”. 

3.3.2.2 Mengubah data (user, artikel, rumah sakit, imunisasi, info ibu hamil, info balita, 

anak). 

Tahapan yang dilakukan untuk mengubah data adalah sama. Admin hanya perlu 

menuju ke halaman utama, lalu memilih menu berdasarkan data apa yang ingin diubah. 

Setelah itu terdapat 2 aksi pada kolom paling kanan, pilih tombol “Ubah”. 

1. Pilih menu (misalkan menu “User”). 
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2. Pilih data yang ingin diubah, lalu klik tombol “Ubah”. 

 

3. Ubah data yang diinginkan. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah mengubah data, 

selanjutnya klik tombol “Ubah”.  

3.3.2.3 Menghapus data (user, artikel, rumah sakit, imunisasi, info ibu hamil, info balita, 

anak). 

Tahapan yang dilakukan untuk menghapus data adalah sama. Admin hanya perlu 

menuju ke halaman utama, lalu memilih menu berdasarkan data apa yang ingin dihapus. 

Setelah itu terdapat 2 aksi pada kolom paling kanan, pilih tombol “Hapus”. Pastikan 

data yang akan dihapus adalah benar. Jika tidak yakin, klik tombol “Cancel”. 

Error yang terjadi pada saat menghapus data “User” adalah wajar. Hal ini 

dikarenakan user memiliki data tersendiri. Jika ingin menghapus data user, sebaiknya 

pastikan user tidak memiliki data bulanan (ibu hamil) atau memiliki anak dan data 

bulanan anak (balita). 
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1. Pilih menu (misalkan “User”). 

 

2. Pilih data yang ingin dihapus, lalu klik tombol “Hapus”. 

 

3. Konfirmasi hapus data. 

 

Jika yakin menghapus data yang benar, maka klik tombol “Ok”. Jika kurang 

yakin, klik tombol “Cancel”. 
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3.3.3 Dokter 

3.3.3.1 Menambah data (artikel, imunisasi, info ibu hamil, info balita). 

Tahapan yang dilakukan untuk menambahkan data adalah sama. Dokter hanya 

perlu menuju ke halaman utama, lalu memilih menu berdasarkan data apa yang ingin 

ditambahkan. 

1. Buka alamat menuju ke halaman login dokter (https://babycare/dokter/). 

 

2. Login. 

 

3. Pilih menu (misalkan “Artikel”). 

 

4. Pilih menu “Tambah artikel”. 

 

https://babycare/dokter/
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5. Isi form data artikel. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah terisi semua, selanjutnya 

klik tombol “Simpan”. 

3.3.3.2 Mengubah data (artikel, imunisasi, info ibu hamil, info balita). 

Tahapan yang dilakukan untuk mengubah data adalah sama. Dokter hanya perlu 

menuju ke halaman utama, lalu memilih menu berdasarkan data apa yang ingin diubah. 

Setelah itu terdapat 2 aksi pada kolom paling kanan, pilih tombol “Ubah”. 

1. Pilih menu (misalkan “Artikel”). 

 

2. Pilih data yang ingin diubah, lalu klik tombol “Ubah”. 
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3. Ubah data yang diinginkan. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah mengubah data, 

selanjutnya klik tombol “Ubah”. 

3.3.3.3 Menghapus data (artikel, imunisasi, info ibu hamil, info balita). 

Tahapan yang dilakukan untuk menghapus data adalah sama. Dokter hanya perlu 

menuju ke halaman utama, lalu memilih menu berdasarkan data apa yang ingin dihapus. 

Setelah itu terdapat 2 aksi pada kolom paling kanan, pilih tombol “Hapus”. Pastikan 

data yang akan dihapus adalah benar. Jika tidak yakin, klik tombol “Cancel”. 

1. Pilih menu (misalkan “Artikel”). 

 

2. Pilih data yang ingin dihapus, lalu klik tombol “Hapus”. 
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3. Konfirmasi hapus data. 

 

Jika yakin menghapus data yang benar, maka klik tombol “Ok”. Jika kurang 

yakin, klik tombol “Cancel”. 

3.3.4 Pasien member (Ibu hamil) 

3.3.4.1 Daftar akun. 

1. Buka alamat menuju ke halaman login pengguna (https://babycare.com /). 

 

2. Buka menu login dibagian atas sebelah kanan website. Gambar terdapat pada 

sub bab 3.3.1 Menu login dan logout. 

3. Klik link “Daftar” dibawah tombol “Masuk”. 
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4. Isi form sesuai dengan data pengguna. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah terisi semua, 

selanjutnya klik tombol “Daftar”. Setelah berhasil melakukan daftar akun, 

pengguna akan menerima email sebagai konfirmasi bahwa akun sudah aktif 

dan dapat melakukan login. 

3.3.4.2 Ubah data diri. 

1. Buka alamat menuju ke halaman login pengguna (https://babycare.com /). 

2. Login. 
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3. Buka halaman profil. 

 

4. Klik tombol “Edit data”. 

 

5. Ubah data yang diinginkan. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah mengubah data, 

selanjutnya klik tombol “Simpan”. 
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3.3.4.3 Menambah data bulanan. 

Tahapan yang dilakukan untuk menambah data bulanan adalah sama. 

Pengguna hanya perlu menuju ke halaman profil, lalu klik tombol “Lihat semua 

data”. Setelah itu akan muncul daftar data bulanan pengguna. 

1. Buka halaman profil. 

 

Setelah membuka halaman profil, selanjutnya scroll kebawah sampai 

menemukan halaman seperti gambar diatas. Lalu klik tombol “Lihat semua 

data”. 

2. Buka halaman daftar data bulanan pengguna. 

 

Klik tombol “Tambah data” yang terletak diatas tabel data bulanan untuk 

menambahkan data bulanan. 
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3. Buka form tambah data bulanan. 

 

Isi data dengan sesuai, pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah 

terisi semua, selanjutnya klik tombol “Simpan”. 

3.3.4.4 Mengubah data bulanan. 

Tahapan yang dilakukan untuk mengubah data bulanan adalah sama. 

Pengguna hanya perlu menuju ke halaman profil, lalu klik tombol “Lihat semua 

data”. Setelah itu akan muncul daftar data bulanan pengguna. 

1. Pilih data yang ingin diubah, lalu klik tombol “Ubah”. 

 

2. Ubah data yang diinginkan. 
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Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah mengubah data, 

selanjutnya klik tombol “Simpan”. 

3.3.4.5 Menghapus data bulanan. 

Tahapan yang dilakukan untuk menghapus data bulanan adalah sama. 

Pengguna hanya perlu menuju ke halaman profil, lalu klik tombol “Lihat semua 

data”. Setelah itu akan muncul daftar data bulanan pengguna. 

1. Pilih data yang ingin diubah, lalu klik tombol “Hapus”. 

 

2. Konfirmasi hapus data. 

 

Jika yakin menghapus data yang benar, maka klik tombol “Ok”. Jika 

kurang yakin, klik tombol “Cancel”. 

3.3.5 Pasien member (Balita) 

3.3.5.1 Ubah data diri. 

1. Pastikan sudah melakukan daftar akun. Langkah-langkahnya dapat dilihat 

pada sub bab 3.3.4.1 Daftar akun. 

2. Buka alamat menuju ke halaman login pengguna (https://babycare.com /). 
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3. Login. 

 

4. Buka halaman profil. 

 

5. Klik tombol “Edit data”. 
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6. Ubah data yang diinginkan. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah mengubah data, 

selanjutnya klik tombol “Simpan”. 

3.3.5.2 Menambah data anak. 

1. Ikuti langkah sebelumnya hingga membuka halaman profil (Langkah 4). 

2. Klik tombol “Daftar anak”. 

 

3. Buka halaman daftar anak. 
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Klik tombol “Tambah data” untuk membuka form tambah data anak. 

4. Buka form tambah data anak. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah terisi semua, 

selanjutnya klik tombol “Simpan”. 

3.3.5.3 Mengubah data anak. 

1. Ikuti langkah sebelumnya hingga membuka halaman daftar anak (Langkah 3). 

2. Klik tombol “Ubah” yang berada dikolom paling kanan tabel daftar anak. 
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3. Buka form ubah data anak. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah mengubah data, 

selanjutnya klik tombol “Simpan”. 

3.3.5.4 Menghapus data anak. 

1. Ikuti langkah sebelumnya hingga membuka halaman daftar anak (Langkah 1). 

2. Klik tombol “Hapus” yang berada dikolom paling kanan tabel daftar anak. 

 

3. Konfirmasi hapus data. 

 

Jika yakin menghapus data yang benar, maka klik tombol “Ok”. Jika 

kurang yakin, klik tombol “Cancel”. 
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3.3.5.5 Menambah data bulanan anak. 

1. Buka halaman profil. 

 

Setelah membuka halaman profil, selanjutnya scroll ke bagian bawah 

halaman. Pengguna dapat melihat semua data anak yang telah didaftarkan 

sebelumnya. 

2. Klik nama anak. 

 

Klik nama anak pada box yang ingin ditambahkan data bulanannya. 

3. Buka halaman daftar data bulanan anak. 

 

Klik tombol “Tambah data” untuk membuka form tambah data bulanan 

anak. 
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4. Buka form tambah data bulanan anak. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah terisi semua, 

selanjutnya klik tombol “Simpan”. 

3.3.5.6 Mengubah data bulanan anak. 

1. Ikuti langkah sebelumnya hingga membuka halaman profil bagian paling 

bawah (Langkah 2). 

 

Klik nama anak pada box yang ingin diubah data bulanannya. 

2. Buka halaman daftar data bulanan anak. 

 

Klik tombol “Ubah” yang berada dikolom paling kanan tabel daftar data 

bulanan anak. 
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3. Buka form ubah data bulanan anak. 

 

Pastikan tidak mengosongi field pada form. Setelah mengubah data, 

selanjutnya klik tombol “Simpan”. 

3.3.5.7 Menghapus data bulanan anak. 

1. Ikuti langkah sebelumnya hingga membuka halaman profil bagian paling 

bawah (Langkah 1). 

 

Klik nama anak pada box yang ingin dihapus data bulanannya. 

2. Buka halaman daftar data bulanan anak. 

 

Klik tombol “Hapus” yang berada dikolom paling kanan tabel daftar data 

bulanan anak. 
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3. Konfirmasi hapus data. 

 

Jika yakin menghapus data yang benar, maka klik tombol “Ok”. Jika 

kurang yakin, klik tombol “Cancel”. 

3.3.5.8 Melihat perkembangan anak pada tabel KMS. 

1. Buka menu “Tabel KMS” pada bagian atas website. 

 

Halaman tabel KMS dibagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. 

Tabel KMS akan otomatis mengisi koordinat data berat dan umur berdasarkan 

data bulanan anak yang telah dimasukkan. Perbedaan warna garis dan poin-

poin pada tabel merupakan pembeda antara satu anak dan anak yang lain. 

2. Halaman tabel KMS laki-laki. 
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3. Halaman tabel KMS perempuan. 

 

3.3.6 Konsultasi dengan dokter. 

1. Buka alamat menuju ke halaman login pengguna (https://babycare.com /). 

 

2. Login. 

 

3. Scroll ke bagian paling bawah halaman. 

 

Klik tombol “Konsultasi”, setelah itu pengguna akan diarahkan ke form 

konsultasi. 
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4. Halaman form konsultasi 

 

Pengguna mengisikan pesan yang akan dikonsultasikan kepada dokter. 

Selanjutnya, balasan dari dokter akan dikirim melalui email pengguna. 

3.3.7 Lupa password. 

1. Buka alamat menuju ke halaman login pengguna (https://babycare.com /). 

 

2. Login. 

 

Klik link “Lupa password” yang berada diposisi paling bawah form. Link ini 

akan membuka form lupa password. 
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3. Halaman form lupa password. 

 

Pengguna diharapkan memasukkan email dengan benar, sehingga password 

dapat dikirim ke alamat email dengan tepat. 
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