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ABSTRAK 

Partograf merupakan alat yang digunakan untuk memantau persalinan. Dalam 

asuhan persalinan normal penggunaan partograf merupakan salah satu kompetensi 

yang dimiliki bidan. Penggunaan partograf di Puskesmas Pajang belum berjalan 

secara maksimal. Hal ini dikarenakan partograf terlalu banyak yang diisi dan 

terlalu kecil tulisannya dan partograf yang digunakan masih berbentuk manual. 

Tujuan penelitian  ini adalah  menganalisis kebutuhan perencanaan  partograf  

berbasis web. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan  pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara, focus group discussions dan studi dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan kelemahan partograf manual terletak pada tampilan 

dan point yang ada dipartograf. Dalam kebutuhan fungsional konsep yang 

digunakan dalam perencanaan partograf berbasis web  menggunakan partograf 

manual dan kelebihannya terdapat dari segi tampilan serta output. Kebutuhan non 

fungsional meliputi sarana dan prasana yang mempengaruhi proses akan 

dirancang sesuai dengan kebutuhan bidan sedangkan output tetap berbentuk 

partograf akan tetapi  tampilannya seperti yang ada dalam sistem. 

 

Kata kunci : Analisis kebutuhan, Partograf  berbasis web 

 

  

ABSTRACT 

Partograph serve as an instrument that is used to monitor childbirth. In childbirth 

upbringing the use of partograph is one of whose competence owned the midwife. 

The use of partograph at puskesmas pajang has not run well. It was because the 

partograph too much that is stuffed and too small script and partograph used are 

form manual. The purpose of this research is analyzing planning needs 

partograph web-based. This is descriptive research by adopting both qualitative. 

Data collection techniques using interviews, focus group discassions and study 

documentation. The results of the study indicated the weakness of partograph 

manual situated on the overhead and point existing partograph. In functional 

requirements the concept of functional used in planning partograph web based 

use partograph manually and there is the world of more in terms of a display as 

well as the output. Non functional requirements include facilities and 
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infrastructures that affect the process will be designed according to the needs of 

midwives while the output is still shaped partograph but in terms of look like the 

system. 

Key word : requirement analysis, partograph web based 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan klasifikasi AKI dari WHO pada tahun 2008 di negara ASEAN 

hanya Singapura yang mencapai AKI < 15 yaitu 9 per 100.000 kelahiran hidup 

dan hanya Laos yang memiliki Angka Kematian Ibu > 500 yaitu 580 per 100.000 

kelahiran hidup. Sedangkan Indonesia angka kematiannya mencapai  240 per 

100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan Indonesia belum mencapai salah 

satu target MDGs 2015. Angka Kematian Ibu  (AKI) menggambarkan jumlah 

wanita yang meninggal dari satu penyebab kematian terkait dengan ganguan 

kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) 

selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) 

tanpa mememperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 

2011). 

 Indonesia untuk periode 5 tahun sebelum survei (2003-2007) sebesar 228 

per 100.000 kelahiran hidup, Angka  ini lebih rendah jika dibandingkan hasil 

SDKI tahun 2002–2003 yang mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka 

Kematian Ibu menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat 

kesehatan masyarakat. Hal nampak adanya kecenderungan penurunan AKI 

berdasarkan Badan Pusat Statistik (2008) sejak tahun  1994 sampai dengan tahun 

2007, dengan hasil pada spesifik tahun 1994 sebesar 390/100.000 kelahiran hidup, 
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tahun 1997 sebesar  334/100.000 kelahiran hidup, tahun 2002 sebesar 

307/100.000 kelahiran hidup  dan  tahun 2007 sebesar 228/100.000 kelahiran 

hidup (Kemenkes RI, 2011). 

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat menjadi faktor penurunan AKI, 

akan tetapi kematian dapat terjadi jika dalam pelayanan kegawatdaruratan tepat 

waktu dilatar belakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil 

keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan serta terlambat  mendapatkan 

pelayanan di fasilitas kesehatan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan AKI provinsi 

Jawa Tengah yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 

116,01/100.000 kelahiran kehidupan menjadi 116,34/100.000 kelahiran hidup. 

Kematian terbanyak terletak  di Kabupaten Brebes  dengan jumlah 51 kematian, 

sedangkan Surakarta menduduki peringkat ke 4 dengan jumlah 6 kematian setelah 

Salatiga, Magelang dan Pekalongan (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 

2012). 

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan asuhan  persalinan yaitu dengan cara penerapan 

standar Asuhan Persalinan Normal (APN) dengan harapan menurunnya proporsi 

perdarahan dan infeksi.  Dalam penerapan standar APN ini menekankan  petugas 

kesehatan untuk patuh menggunakan partograf dalam melakukan pemeriksaan 

fisik serta dokumentasi hasil,  dalam Assasement Kualitas Pelayanan Maternal 

tahun 2012 di 20 kabupaten/ kota di Indonesia menunjukan penggunaan partograf 

di Rumah Sakit sebesar 41% sedangkan di Puskesmas sebesar 68,3%. Dengan   

hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan  petugas dalam penggunaan 

partograf masih rendah padahal pemeriksaan fisik yang teliti serta penggunaan 
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partograf yang benar dapat mencegah terjadinya komplikasi persalinan 

(Kemenkes RI, 2014). 

Beberapa penelitian yang   berkaitan   dengan  partograf 

membuktikanbahwa penggunaan partograf belum dilakukan sebagaimana 

mestinya serta ditemukan faktor–faktor yang mempengaruhi petugas kesehatan 

dalam melakukan pengisian partograf. Menurut Islami (2014) dari tujuh orang 

bidan di Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta hanya dua yang menggunakan 

partograf sedangkan yang tiga bidan tidak menggunakan partograf dan dua bidan 

mengisi tapi tidak lengkap. Menurut Sari (2012) faktor penyebab 

ketidaklengkapan dalam pengisian partograf seperti kurangnya ketelitian dalam 

pengisiannya dengan alasan item yang diisi terlalu banyak dan simbol yang terlalu 

kecil, terkadang bidan memiliki persepsi lembar partograf dirasa sudah cukup 

lengkap jika hal–hal penting saja udah diisi, repot karena banyak pasien yang 

akan bersalin serta terlalu banyak item yang harus diisi. 

Studi pendahuluan dilakukan di Puskesmas Pajang karena salah satu dari 4 

puskesmas yang mempunyai pelayanan rawat inap dengan total 17 puskesmas 

yang ada di Surakarta dan telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen 

Puskesmas (SIMPus)  secara  online akan tetapi partograf belum termasuk dalam 

sistem SIMPus. Puskesmas pajang mempunyai jumlah 9 tenaga kesehatan bidan 

dengan 4 wilayah binaan yang  melayani jumlah kunjungan K4 ibu hamil 995 

pasien dan jumlah persalinan 906 pasien pada periode tahun 2013. Berdasarkan 

wawancara, salah satu bidan mengatakan dengan jumlah pasien yang banyak 

membuat pengisian partograf secara lengkap pun tidak dapat dilakukan saat 
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proses persalinan karena terlalu banyak yang diisi dan terlalu kecil tulisannya 

yang ada dalam partograf akan tetapi bidan pun akan tetap melengkapi setelah 

selesai persalinan sabagai dokumentasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan perencanaan 

sistem informasi manajemen partograf berbasis web di Puskesmas Pajang 

Surakarta. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pajang Surakarta pada Bulan 

Januari 20015. Subyek  dalam penelitian ini adalah 9 responden yaitu bidan 

sedangkan obyeknya berupa partograf. Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, FGD dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil 

wawancara, FGD dan studi dokumentasi untuk mengetahui kebutuhan dalam 

perencanaan sistem informasi manajemen partograf berbasis web di Puskesmas 

Pajang Surakarta. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kelemahan Partograf 

Pada saat   proses    persalinan   hal   yang tidak bisa ditinggalkan    

adalah      partograf       karena   merupakan    alat   bantu   dalam   

memantau kemajuan kala satu persalinan dan informasi   untuk   membuat   

keputusan   klinis. Menurut Depkes 2008   salah   satu kompetensi dalam 

APN   ialah   mengisi    partograf   akan   tetapi tidak sedikit penolong 
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persalinan   yang    menggunakan   partograf   sebagai alat dokumentasi   

bukan   untuk   memantau    persalinan.  

Hasil dari penelitian menunjukkan kendala yang ditemukan   antara  

lain  data    dalam  partograf  secara   kebutuhan   lengkap    hanya    perlu   

ditambahkan   nama   suami, umur   kehamilan,   golongan   darah,   asupan  

makanan, pemerikasaan glukosa dan tanda tangan bidan penolong, terdapat   

point   yang     sama   seperti  pada   lembar   halaman  depan   merupakan    

pemantauan   kala   I   kemudian   harus      ditulis     lagi     pada       lembar   

halaman   belakang   pada   point   kala   I dan   keterangan  tanggal,   

ukuran   tulisan   yang   kecil,   jarak    data   1 dengan     yang      lain       

terlalu     dekat   dan    kolom   pemantauan    terlalu    kecil.    

Hasil  penelitian    Sari    (2012)   yang  tentang faktor   penyebab   

ketidaklengkapan  dalam   pengisian partograf membuktikan   kurangnya   

ketelitian   dalam   pengisiannya dengan alasan     item     yang     diisi     

terlalu   banyak   dan  simbol   yang   terlalu   kecil,   terkadang   bidan   

memiliki   persepsi   lembar partograf   dirasa   sudah    cukup    lengkap    

jika   hal–hal penting saja   udah   diisi, repot   karena banyak  pasien yang 

akan bersalin serta terlalu banyak item yang harus diisi. 

Tampilan   partograf   kurang   menarik, tidak berwarna,   terlalu   

penuh   terlebih   pada halaman   belakang   dan  tidak   rapi   karena 

jaraknya yang berhimpitan dan hal ini berpengaruh   pada   informasi   yang 

diperoleh, terutama pada halaman belakang   informasinya   jadi  kurang   

tepat   dan   tidak bisa menggambarkan   seluruh    riwayat    persalinan. 
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Hasil informasi yang kurang tepat merupakan kendala pada partograf  

manual. Informasi yang kurang  tepat dapat menyebabkan kesalahan pada 

saat pengambilan   keputusan.  Hal   ini pun sesuai dengan hasil penelitian 

Saputro (2011) menunjukkan bahwa informasi  merupakan salah satu faktor 

yang vital, sebab informasi merupakan titik awal untuk mengkoreksi 

keadaan dalam organisasi 

Kertas yang diperlukan antara 1–3 lembar, perawatan yang dilakukan 

bidan dengan memasukkannya kedalam map, untuk perawatan selanjutnya 

merupakan wewenang bagian rekam medis. Dengan tambahan kertas 

tersebut berati biaya yang dikeluarkan pun juga bertambah. Pada penelitian 

Saud, dkk (2013) pada aspek ekonomi yang membuktikan bahwa 

banyaknya penggunaan kertas membutuhkan biaya operasional yang besar.  

hal yang berkaitan dengan pointnya merupakan hal yang penting . 

Point pada halaman pertama cukup dapat digunakan  untuk membantu 

memantau kemajuan proses persalinan sedangkan pada halaman   belakang    

masih terlalu banyak kalimat dan point yang ditanyakan yang   sebenarnya    

kurang    sesuai seperti point penatalaksanaan masalah dengan point 

masalah yang ada.   Banyaknya pilihan dalam    bentuk kalimat pada 

halaman belakang    partograf    menjadi    salah   satu    kendala bagian 

belakang   jarang diisi dan kendala untuk bidan   untuk    mengetahui   mana 

pemeriksaan   yang mungkin terlewat menjadi kurang terkontrol. Hal ini 

pun sesuai dengan penelitian Djamaludin (2012) menunjukkan bahwa 

sistem pengolahan data secara manual akan disulit dilakukan kontrol karena 
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pemrosesan data yang dilakukan oleh manusia sehingga kemungkinan 

terjadinya kesalahan sangat besar   

Pada pengisian point dan susunan data  sudah sesuai akan tetapi yang 

menjadi kesulitan ialah saat mengisi data,  dikarenakan jarak antara point 

satu dengan point lainnya berhimpitan dan  terdapat point yang sama antara 

lembar depan dan belakang partograf antara lain mengenai tanggal, 

pemantauan kala I dan penatalaksanaan. Hal ini menjadi penyebab 

informasi menjadi kurang dalam mengambil kesimpulan. Sejalan dengan 

penelitian   Sari   P (2012)  menunjukkan sistem manual yang ada pada 

Sukaku Baca Media terdapat kelemahan yaitu terjadi kesalahan pencatatan 

dan perhitungan, membutuhkan waktu yang lama, informasi yang dihasilkan 

kurang akurat dan tidak efisien, belum adanya pengendalian intern dan 

pengambilan keputusan bersifat lamban. 

Partograf  merupakan alat yang cepat digunakan untuk memantau 

kemajuan persalinan jika point yang ada diisi dengan lengkap terutama pada 

halaman depan,   akan   tetapi   terkadang    lama    saat    pengambil 

kesimpulan bila pada halaman belakang partograf karena terlalu banyak 

yang diisi.  Dapat disimpulkan   bahwa saat partograf tidak diisi dengan   

lengkap    sebenarnya    informasi   tidak    akurat untuk digunakan   dalam   

mengambil suatu keputusan. Hal ini sesuai dengan teori   Rustiyanto (2011)   

dikatakan    suatu informasi jika data yang telah diolah dapat digunakan 

untuk mengambil suatu keputusan. 
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2. Kebutuhan Fungsional     Perencanaan  Sistem  Informasi   Manajemen 

Partograf  Berbasis Web 

Kebutuhan fungsional merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

melakukan analisis kebutuhan. menurut Hanif (2007) Kebutuhan ini 

dianalisis guna mengetahui informasi apa yang diharapkan ada dari 

perencanaan sistem informasi manajemen partograf berbasis web. Metode 

yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan fungsional dan non fungsional 

dengan menggunakan FGD.  Kelompok    dalam    FGD    ini    ada    8    

responden yang seluruhnya    bidan    dan    mempunyai   jenjang    

pendidikan    DIII semua. Hasil   dari FGD mengenai kebutuhan fungsional 

antara lain berkaitan dengan Konsep perencanaan sistem informasi 

manajemen partograf berbasis web  dan Kelebihan dalam  perencanaan 

partograf berbasis web 

Partograf manual tetap untuk dijadikan acuan dalam perencanaan 

sistem informasi manajemen partograf  berbasis web akan tetapi ada 

beberapa point yang perlu dilengkapi antara lain 

1. Nama suami 

2. Umur kehamilan 

3. Asupan kebutuhan 

4. Golongan darah 

5. Pemeriksaan glukosa. 

6. Tanda tangan bidan penolong.  
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       Salah   satu    tambahan    seperti golongan darah justru penting 

terlebih untuk pasien yang dirujuk, sedangkan    point    yang    bisa 

dikurangi karena menyebabkan data yang sama adalah pada halaman 

belakang partograf   seperti    point     penatalaksanaan    masalah 

sebenarnya itu sudah dapat dijelaskan pada point masalahnya, tanggal dan 

kala I. 

       Hal ini sesuai dengan  teori Gordon B. Davis (dalam Rustiyanto, 

2011), bila bidan dan aplikasinya  terpadu (terintegrasi) maka sistem 

informasi manejemen ini dapat menyajikan  informasi guna mendukung 

fungsi operasional, manajemen dan pengambilan keputusan saat memantau 

kemajuan persalinan. 

Kelebihan yang diinginkan dalam perencanaan  partograf   berbasis 

web antara lain 

1. Kolom dan tulisan lebih besar,. 

2. Grafik   yang   ada dalam partograf   berwarna   seperti    

a.     DJJ berwarna kuning bila normal jika   DJJ   tidak   normal 

berwarna merah. 

b.     Grafik pembukaan servik dan penurunan kepala berwarna biru, 

bila melewati garis waspada grafik berwarna merah. 

c.     Kontraksi berwarna hijau jika his lemah berbentuk garis hijau, 

his sedang arsir hijau dan his kuat blok hijau. 

d.     Tekanan darah berwarna kuning dan nadi berwarna biru jika 

kondisi ibu memasuki keadaan normal garis berubah menjadi 
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      warna merah dan titik berwarna hitam. 

3. Terdapat nada peringatan jika ada data yang salah dan output yang 

dicetak sesuai dengan tampilan yang ada dilayar. 

4. Pointnya lebih lengkap dan efisien serta keamanan data yang terjamin.  

        Hal   ini sesuai dengan Hanif (2007) yang menunjukkan bahwa  

kebutuhan     fungsional    juga   berisi tentang informasi yang harus ada dan 

dihasilkan oleh sistem.   

3. Kebutuhan     Non      Fungsional     Perencanaan      Sistem     Informasi 

Manajemen Partograf  Berbasis Web 

Hasil dari FGD mengenai kebutuhan non fungsional antara lain 

berkaitan dengan aspek operasional, aspek keamanan, aspek informasi dan 

aspek kinerja. Aspek operasional, pokok bahasan meliputi layar  komputer, 

printer, browser dan letak perangkat partograf berbasis web.  

Layar yang digunakan lebih baik LCD  karena minimalis  serta 

kualitas  gambar lebih baik daripada menggunakan monitor tabung dan di 

Puskesmas Pajang semua layarnya LCD. Printer lebih   baik   berwarna   

agar   tidak ada perbedaan tampilan   antara  dilayar  dengan yang ada 

dikertas, jadi saat membaca hasil dikertas mudah untuk dipahami karena 

hasil partograf yang diprint digunakan sebagai berkas di bagian rekam 

medis. Browser yang   digunakan  mozila   firefox   karena   baik saat di 

Puskesmas maupun dirumah pakai nya mozila firefox kalau untuk google 

chrome jarang. Sebaiknya perangkat partograf diletakkan pada ruang VK 

dan KIA, karena bidan saat sift pagi  dan siang juga    melayani pasien rawat 
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 jalan.  

Pada penelitian Risky M (2013) membuktikan monitor LCD (Liquid 

Crytal Display) dan screen filter untuk mengurangi radiasi komputer. 

Radiasi yang disebabkan oleh monitor LCD cenderung lebih kecil 

dibandingkan dengan radiasi monitor tabung. penelitian Eki R (2009) 

membuktikan bahwa browser mozila firefox dapat menjalankan sistem 

informasi ini dengan baik, susunan halaman tiap halaman web pun tersusun 

rapi karena browser ini memang dijadikan referensi oleh penulis pada tahap 

desain halaman dan uji coba awal. Hal ini sesuai dengan  Hanif (2007) 

mengenai pendekatan pada analisis kebutuhan sistem dalam point efisiensi  

yang mengatakan bahwa hal ini berhubungan tentang sumber daya yang 

berguna untuk meminimalkan pemborosan.  

Aspek keamanan menunjukkan keamanan pada   perencanaan  sistem   

ini    harus terjamin karena partograf   juga   merupakan   rekam medis dan 

sistem keamanan   lebih   baik menggunakan password sekaligus kamera 

agar   lebih   mudah   saat   melakukan   input karena jika menggunakan 

fingerprint  waktu tangan dalam keadaan lembab maka  akan susah untuk 

mengakses seperti yang digunakan   pada   absen    harian    dan  sering 

terjadi error pada letak sensitifnya.  

Perencanaan partograf berbasis web ini membutuhkan sistem 

keamanan yang tinggi karena partograf  merupakan data pelengkap yang 

terkait dengan pemantauan kondisi ibu, kondisi bayi, grafik kemajuan 

proses persalinan, bahan dan medikamentosa yang diberikan, pemeriksaan 
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laboraturium, membuat keputusan klinik dan asuhan atau tindakan yang 

diberikan dimana semua itu dicatatkan secara rinci pada status atau rekam 

medis ibu bersalin dan  bayu baru lahir (Depkes, 2008). Menurut penelitian 

David (2012) sistem keamanan yang digunakan dalam aplikasi web portal 

partai PAN memakai sistem login bagi anggota dan administrator yang 

bertujuan menjaga informasi yang penting tidak dapat diakses oleh 

anonymous user serta penggunaan Chaptcha bagi anggota yang ingin 

memdaftar pada aplikasi Web Portal Partai PAN. 

Aspek Informasi meliputi tampilan partograf tampilan lebih baik   

tidak   jauh    beda    agar    tidak   perlu banyak   beradaptasi   terhadap 

sistem yang baru, hanya perlu    diperbanyak   point   dalam   bentuk   

jawaban pilihan  pada halaman belakang partograf sehingga tidak seperti 

yang ada dalam partograf manual yang penuh dengan kalimat. Melengkapi 

dengan  tanda   dapat berupa tulisan yang   diblok   agar   tahu mana yang 

salah serta dilengkapi   dengan    suara, karena   jika   hanya   dengan tulisan  

kurang   efisien   karena   bidan  tidak   selalu berada didepan monitor dan 

saat salah password pun ada tanda seru yang muncul atau keterangan 

tulisan.  Sejalan  dengan  Hanif (2007) tentang pendekatan   pada   analisis 

kebutuhan sistem dalam point kontrol dengan  tujuan untuk meningkatkan 

pengendalian   dan    mendeteksi   serta   memperbaiki   kesalahan–

kesalahan yang ada atau akan terjadi. 

Dalam aspek kinerja sistem diharapkan langsung dapat     memberikan 

output   setelah   bidan    melakukan    input   sehingga tidak   perlu   
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menunggu hingga semua point selesai  diisi  terlebih    dahulu,    untuk    

rincian tidak perlu diringkas   seperti   yang ada dilayar saja agar tidak ada 

kesulitan   untuk   mengetahui   riwayat   proses    persalinannya   jika   

sewaktu-waktu    berkas tersebut diperlukan dan hasil tersebut   juga     akan   

dijadikan   berkas dibagian   rekam medis  jadi  harus berbentuk format 

partograf. Menurut Hanif (2007) mengenai pendekatan analisis kebutuhan 

sistem dalam point kinerja  menunjukkan bahwa pemahaman 

mempengaruhi kemampuan menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat 

sehingga sasaran segera tercapai. 

Dengan hasil pembahasan diatas membuktikan bahwa partograf 

berbasis web diperlukan oleh bidan sebagai alat untuk memamtau persalinan 

yang lebih efektif dan tepat dalam menilai keadaan ibu dan bayi. Kebutuhan 

fungsional dan non fungsional dalam perencanaan partograf berbasis web 

ini telah disepakati secara bersama dalam kegiatan FGD. Diharapkan hasil 

penelitian dapat menjadi suatu sumber dalam membangun perancangan 

sistem informasi manajemen partograf berbasis web. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

1. Kelemahan dalam partograf manual terdapat dalam tampilan dan bentuk 

point yang panjang. 

2. Kebutuhan   fungsional    dalam    perencanaan    partograf      berbasis web    

dalam    hal    konsep tetap   mengacu    pada    partograf manual sedangkan  
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untuk    proses    dan   output   berdasarkan    kebutuhan bidan. 

3. Kebutuhan non fungsional dalam perencanaan partograf berbasis web antara 

lain perangkat akan diletakkan diruang VK dan bersalin, layar 

menggunakan LCD, print berwarna, tampilan partograf berwarna dengan 

konsep isi berupa jawaban pilihan, terdapat sistem kontrol untuk 

mengingatkan jika ada data yang salah dan  dilengkapi pengamanan sistem 

dengan menggunakan password serta kamera sedangkan sistem hasil output 

nya diprogram secara otomatis.  

Saran 

1. Diharapkan   bidan    dapat    merubah  paradigma bahwa partograf bukan 

hanya   alat   dokumentasi   melainkan   alat   untuk membantu dalam proses  

memantau persalinan. 

2. Diharapkan Puskesmas dapat meningkatkan sarana prasana yang 

berkaitan dengan perencanaan  sistem informasi manajemen partograf  

berbasis web. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber dalam 

membangun suatu perancangan sistem partograf berbasis web. 
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