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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehamilan dan kehadiran seorang bayi adalah hal yang sangat spesial bagi 

seorang wanita. Tak terbayangkan betapa bahagianya ketika seorang wanita telah 

dinyatakan akan mendapat karunia seorang anak. Namun tidak akan begitu mudah 

menyesuaikan diri dengan keberadaan janin yang di dalam rahim seorang wanita. 

Ini berlaku terutama bagi para ibu muda yang baru mengalami masa kehamilan.  

Pada seorang wanita hamil akan terjadi banyak perubahan selama sembilan 

bulan perjalanan kehamilan ini. Selain perubahan fisik dan emosi, bayi dalam 

kandungan wanita tersebut tentunya akan semakin bertumbuh dan berkembang. 

Sebagai calon ibu, pengetahuan tentang gambaran janin serta seluk beluk 

kehamilan sangat diperlukan. Dengan membekali diri dengan pengetahuan 

kehamilan, akan sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu yang mengandung dan 

calon bayi yang sedang dikandungnya [1].  

Dengan kemajuan berbagai bidang teknologi terutama kemajuan teknologi 

informasi dan komputer, mendorong munculnya berbagai inovasi baru dalam 

penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi. Kemajuan teknologi 

informasi yang terus berkembang pesat yang akan ditampilkan oleh media digital 

semua elektronik. Melalui pembuatan simulasi tumbuh kembang janin pada ibu 

hamil dengan menggunakan unity 3d, calon ibu akan lebih mudah untuk 

memahami tumbuh kembang janin dalam kandungan. Diharapkan aplikasi 

simulasi ini dapat membantu, khusus untuk calon ibu yang ingin mengetahui 

gambaran janin pada usia kehamilannya, informasi seputar kehamilan, 

perhitungan usia kehamilan, dan juga perhitungan peningkatan berat badan calon 

ibu yang ideal selama masa kehamilan dengan menggunakan perangkat desktop.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan unity 3d untuk menyampaikan 

informasi seputar kehamilan dan mensimulasikan gambaran pertumbuhan janin 

selama 9 bulan masa kehamilan. Dengan menggunakan unity 3d ini, penulis ingin 
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menyajikan hasil simulasi tumbuh kembang janin menjadi lebih akurat dan 

menarik sekaligus sebagai media pembelajaran semua calon ibu agar infomasi 

yang sampaikan mudah diingat dan dipahami. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam  melakukan  penelitian  ini,  ada  beberapa  rumusan  masalah  yang 

ingin diselesaikan. Antara lain sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi simulasi tumbuh kembang 

janin pada ibu hamil? 

b. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi simulasi tumbuh kembang janin 

pada ibu hamil menggunakan unity? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Tugas Akhir ini 

adalah; 

a. Merancang dan membangun sebuah aplikasi simulasi tumbuh kembang 

janin pada ibu hamil menggunakan unity. 

b. Mengimplementasikan aplikasi simulasi tumbuh kembang janin pada ibu hamil 

menggunakan unity untuk memberikan kemudahan membekali diri dengan 

pengetahuan kehamilan yang akan sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu 

yang mengandung dan calon bayi yang sedang dikandungnya. 

 

1.4 Batasan Masalah   

Berikut merupakan batasan-batasan masalah yang dicakup dalam Tugas 

Akhir ini, antara lain: 

a. Aplikasi hanya mensimulasikan tumbuh kembang janin pada ibu hamil 

selama 9 bulan. 

b. Gambaran tumbuh kembang janin selama serta informasi seputar kehamilan 

didasarkan pada perhitungan standar oleh dokter atau tenaga medis mulai 

dari Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) yaitu selama 280 hari [1]. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut :  

a. Studi Pustaka  

Pada tahap ini dilakukan penggalian teori-teori yang relevan dengan 

permasalah yang sedang di kaji. Studi lieratur ini meliputi pengkajian 

berbagai bahan referensi yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi 

tugas akhir yang meliputi: (a) Bahasa pemrograman java script; (b) 

Aplikasi unity; (c) Pertumbuhan janin pada ibu hamil; (d) Referensi yang 

berkaitan dengan pengembangan aplikasi. 

b. Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data-data yang 

akan digunakan  untuk  implementasi aplikasi. Informasi disini secara 

umum, seperti gosip atau isu terbaru mengenai kehamilan dan teknologi 

yang mendukung aplikasi. Data yang berupa informasi diharapkan menjadi 

analisis dan diterapkan pada system. 

c. Analisis dan desain sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis serta perancangan sistem 

berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini 

juga desain karakter dan informasi seputar kehamilan yang menjadi inti 

dari aplikasi simulasi dibuat. 

d. Implementasi Aplikasi   

Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrogaman java 

script. Java Script dikenal sebagai bahasa scripting yang dapat 

diimplementasikan untuk perancangan sebuah aplikasi pada unity selain 

CS Script (c#) dan BOO Script. 

e. Uji Coba  

Pengujian dilakukan dengan metode Black Box Testing. Metode 

ujicoba Black Box Testing memfokuskan pada keperluan fungsional dari 

aplikasi. Karena itu ujicoba Black Box Testing memungkinkan 

pengembang aplikasi untuk membuat himpunan kondisi input yang akan 

melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program.  
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1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan pada tugas akhir ini digunakan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. sebagai 

berikut : 

BAB 1 : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas 

Akhir yang berjudul “Aplikasi Simulasi Tumbuh Kembang Janin 

Pada Ibu Hamil Dengan Menggunakan Unity”, rumusan masalah,   

batasan   masalah,   tujuan   penelitian,   metodologi   dan   

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji, sehingga dapat mendukung secara 

teknis pengerjaan aplikasi dengan mengimplementasikan bahasa 

pemrograman javascript dalam perancangan aplikasi simulasi 

tumbuh kembang janin pada ibu hamil dengan unity. 

BAB III : Perancangan Sistem 

Bab  ini  menjelaskan  perancangan  aplikasi  yang  akan  di  buat.  

Perancangan tersebut meliputi perancangan data, perancangan 

arsitektur dan perancangan antarmuka dari sistem. Dari bab ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk 

implementasi coding program dan pengujian. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan aplikasi, 

aplikasi yang dibuat sesuai dengan perancangan sistem yang 

dibuat pada bab III. Pada bab ini akan dilakukan pengujian alur 

sistem aplikasi simulasi tumbuh kembang janin pada ibu hamil. 

BAB V : Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari aplikasi 

yang telah di buat serta saran-saran membangun yang dapat 

digunakan untuk pengembangan sistem di masa mendatang. 


