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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehamilan merupakan  suatu hal  yang  sangat  penting  bagi semua

calon ibu, dimana calon ibu pasti akan memberikan perhatian dan perawatan

terbaik terhadap kandungannya. Sembilan bulan menjalani masa kehamilan

bukanlah hal yang mudah. Banyak ibu hamil terutama ibu-ibu muda dengan

kehamilan pertama khawatir dalam menghadapi dan menjalani kehamilan.

Kurangnya pengetahuan tentang kehamilan serta kurangnya perhatian baik

dari diri sendiri (ibu hamil) maupun suami atas kebutuhan saat kehamilan

merupakan hambatan bagi seorang calon ibu dalam menjalani masa

kehamilan.

Dari waktu ke waktu begitu banyak masalah yang timbul pada wanita,

khususnya pada ibu-ibu muda yang bisa dikatakan masih belum begitu paham

tentang masa kehamilan. Dengan adanya sekian banyak mitos-mitos di balik

kehamilan itu yang sebenarnya tidak benar adanya. Seringkali dijumpai bahwa

ibu hamil tidak mengetahui pasti berapa usia kehamilanya, Padahal

mengetahui usia kehamilan itu sangat penting agar bisa diketahui

perkembangan dan perkiraan waktu lahirnya.

Tindakan yang selama ini dilakukan calon ibu untuk memantau

pertumbuhan dan kesehatan kandungannya antara lain membaca panduan

perawatan kehamilan, mencari informasi dengan mengunjungi Puskesmas,
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klinik bersalin atau berkonsultasi langsung dengan dokter atau bidan. Hal ini

menjadi kurang efisien jika calon ibu sangat sibuk tetapi ingin memantau

pertumbuhan dan kesehatan kandungannya setiap saat. Semakin bertambahnya

perkembangan teknologi di zaman era informatika seperti ini seharusnya

informasi seperti itu bukanlah hal yang sulit didapat, Sehingga diperlukanlah

sebuah sistem informasi yang mudah dan praktis yang dapat buka setiap saat.

Saat ini telah hadir sebuah Framework baru. Framework ini berbasis

linux dan  bersifat open source. Karena sifatnya yang open source, maka bisa

lebih dikembangkan kode-kode program yang telah ada. Framework tersebut

bekerja pada android. Melihat permasalahan hal yang di atas, penulis

mendapatkan ide serta motivasi untuk membuat sebuah sebuah aplikasi yang

berjudul “Aplikasi panduan untuk ibu hamil berbasis android mobile”, yang

diharapkan dengan aplikasi ini dapat berguna sebagai panduan serta informasi

seputar masa kehamilannya yang disajikan secara menarik dan praktis untuk

digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar belakang di atasbisa dirumuskan masalah yaitu tentang

bagaimana membuat sebuah aplikasi, yang bertindak sebagai panduan untuk

mengetahui perkembangan usia kehamilan dan masa kelahiran serta

menyajikan sebuah informasi tentang kehamilan yang lebih menarik dan

praktis untuk digunakan dengan sistem berbasis Android mobile.
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1.3 Batasan Masalah

Dengan rumusan masalah tersebut, maka diperlukan batasan

masalah sehingga pembahasan dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perancangan aplikasi ini hanya untuk perangkat berbasis Android.

2. Aplikasi hanya untuk single user atau satu pengguna.

3. Software yang digunakan penyusun dalam perancangan dan pembuatan

aplikasi ini adalah :

a. Eclipse dan android SDK

b. Adobe Photoshop CS3

c. CorelDRAW X5 dan AAA Logo2009

4. Aplikasi dibuat dengan sistem offline.

5. Prediksi tanggal kelahiran melalui HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir)

hanya untuk ibu yang memiliki jangka siklus haid atau menstruasi teratur.

6. Pada aplikasi hanya berisi tentang penghitungan prediksi seputar kelahiran,

kalkulator berat badan ideal ibu hamil, fitur catatan atau diary ibu hamil,

pengetahuan ibu hamil, fasilitas pemutar musik klasik untuk janin dan

about.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi panduan yang

lebih praktis untuk digunakan bagi para ibu yang sedang hamil agar
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mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan usia kehamilannya,

prediksi jadwal persalinan serta informasi seputar kehamilan lainnya.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat bagi penulis

1. Melatih dan mengembangkan kemampuan penulis membuat dan

menganalisa suatu masalah ke dalam sebuah sebuah sistem, sehingga

mampu membuat sebuah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Dalam jangka pendek digunakan dasar untuk penyusunan  skripsi.

3. Dalam jangka panjang aplikasi dapat digunakan untuk  teknologi

berbasis android dalam sebuah panduan yang lebih menarik.

4. Menambah pengetahuan khususnya dalam pembuatan suatu aplikasi

program berbasis android.

b. Manfaat bagi Pengguna

1 Sebagai aplikasi panduan yang lebih praktis, menarik , dan efisien

untuk digunakan bagi para  ibu hamil.

2 Untuk memberi kemudahan bagi para ibu hamil untuk mendapatkan

informasi yang dibutuhkan pada  masa  kehamilannya.
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c. Manfaat bagi Pembaca

Hasil laporan pembuatan aplikasi ini semoga bermanfaat bagi

seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat

menambah khasanah keilmuannya serta sebagai bahan acuan bagi yang

berminat dalam membuat aplikasi berbasis Android.

d. Manfaat bagi masyarakat luas

Memberikan panduan dan informasi tentang masa kehamilan yang

tersaji lebih menarik dan mudah digunakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah uraian tentang penyusunan proposal

tugas akhir secara singkat dan jelas. Untuk mempermudah melihat dan

mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

A. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul,

halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman

motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi,

halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti

lambang dan singkatan dan abstraksi.
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B. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I    PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan skripsi.

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

1. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil – hasil pembuatan

terdahulu yang berkaitan dengan perancangan yang dilakukan.

2. Landasan Teori yang berisi tentang teori yang dijadikan

landasan dalam perancangan dan pengertian program yang

digunakan.

BAB III  METODE PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian

yang dilakukan untuk pengumpulan data melalui berbagai

metode.

Agar sistematis, Bab Metode Penelitian Meliputi:

1. Waktu dan Tempat Penelitian

2. Alat dan Bahan

3. AlurPenelitian
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran tahapan pembuatan aplikasi

panduan untuk ibu hamil dan analisisnya sehingga didapat bukti

kuat yang sesuai dengan hipotesis yang dilakukan.

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam :

1. Hasil Pembuatan

2. Analisa atau Pembahasan

BAB V   PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh

pembuatan yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat

dikemukakan masalah yang ada pada pembuatan serta hasil dari

penyelasaian pembuatan yang bersifat analisis obyektif.

Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk

mengatasi masalah dan kelemahan dari pembuatan aplikasi.

Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup pembuatan.

C. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.


