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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi sekarang sudah jauh berkembang. Masyarakat sudah tidak asing 

lagi dengan teknologi seperti komputer, internet, smartphone dan device 

elektronik lainnya sehingga banyak sekali masyarakat yang menggunakan 

teknologi untuk membantunya dalam kegiatan sehari-hari, meningkatkan taraf 

hidup, mencari informasi dan lain-lain. 

Keberhasilan pencarian informasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

tingkat kebutuhan informasi individu itu sendiri, kemudahan dan ketersediaan 

dalam mendapatkan sumber informasi dan hambatan yang dialami dalam upaya 

pencarian informasi. Savolainen (1995:266-267) mendefinisikan pencarian 

informasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengadaan beragam elemen 

informasional (baik kognitif maupun ekspresif) yang dengan elemen tersebut 

manusia menyesuaikan dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memecahkan masalah yang tidak secara langsung berhubungan dengan kinerja 

dalam tugas sehari-hari. 

Informasi tentang kehamilan, kelahiran dan pengasuhan anak merupakan 

hal penting yang harus dimiliki oleh orang tua. Dengan pengasuhan anak yang 

benar maka akan dapat menimbulkan potensi untuk meningkatkan kesehatan dan 

kehidupan yang baik bagi anak dan keluarganya. Meningkatkan pengetahuan 

keilmuan tentang pengasuhan anak adalah sangat penting sehingga anak, keluarga 

dan masyarakat dapat mengambil keuntungan dari pengaruh positif pengasuhan 

anak (Gage dkk, 2006). Pemenuhan kebutuhan informasi tersebut adalah hal yang 

mendasar, karena dengan dipenuhinya kebutuhan informasi, ibu rumah tangga 

akan mampu memecahkan masalah atau mengambil keputusan (Mooko,2005). 

Kurangnya informasi pada buku KIA maupun KMS yang menjadi 

pedoman informasi bagi kesehatan ibu dan anak sangat disayangkan. Begitu juga 

KMS online yang mana sangat kurangnya informasi yang disediakan seperti 

kebutuhan informasi akan pantau tumbuh kembang anak yang hanya 
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menampilkan hasil kondisi anaknya saja tanpa memberitahu apa yang harus 

diperbuat atau apa yang harus dilakukan orang tua khususnya ibu dalam menjaga 

kesehatan dan perkembangan anak juga masih sangat kurang. Aplikasi serupa 

dengan tema kesehatan ibu dan anak sudah ada di Play Store Google dengan nama 

aplikasi Kartu Menuju Sehat. Akan tetapi aplikasi tersebut masih banyak 

kekurangannya seperti kurangnya informasi terhadap kesehatan ibu dan anak, 

tidak adanya grafik tumbuh kembang untuk memantau perkembangan anak. 

 Oleh karena itu kebutuhan informasi untuk kesehatan ibu dan anak yang 

lengkap mulai dari kesehatan ibu(hamil, bersalin dan nifas) dan anak(bayi baru 

lahir, bayi dan anak balita) sangat dibutuhkan oleh orang tua. Dengan alasan 

tersebut, penulis memilih judul aplikasi kartu menuju sehat (KMS). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut 

a. Bagaimana membuat aplikasi KMS(Kartu Menuju Sehat) yang terdapat 

informasi-informasi kesehatan ibu,anak dan juga imunisasi? 

b. Bagaimana membuat aplikasi KMS(Kartu Menuju Sehat) yang dapat 

menampilkan grafik tumbuh kembang anak?  

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Informasi disediakan untuk kesehatan ibu dan anak. 

b) Dalam aplikasi terdapat menu pemantauan tumbuh kembang bayi guna 

mengecek pada usia tersebut dengan berat badan tersebut apakah sudah 

termasuk kategori sehat ataukah belum. 

c) Dalam aplikasi ini diberikan tips-tips untuk ibu hamil dan perawatan anak. 

d) Aplikasi yang akan dibuat bukan bermaksud untuk menggantikan Buku 

Kesehatan Ibu dan Anak akan tetapi membantu orang tua untuk 

mendapatkan informasi dengan lebih mudah. 

e) Aplikasi yang akan dibuat bertujuan untuk digunakan pribadi atau orang 

tua sebagai masukan informasi bagaimana dan apa yang harus dilakukan 

orang tua untuk menjaga kesehatan anaknya. 
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f) Database digunakan untuk menyimpan riwayat kesehatan ibu maupun 

anaknya dan berada pada perangkat android masing-masing. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah merancang sebuah aplikasi yang lebih lengkap daripada aplikasi yang 

sudah ada mengenai kesehatan ibu dan anak. Dimana aplikasi yang akan dibuat 

memiliki fitur yang lebih dibandingkan dengan yang sudah ada seperti fitur 

informasi-informasi untuk kesehatan ibu dan anak dan juga terdapat fitur grafik 

tumbuh kembang untuk memantau perkembangan anak. 

 

1.5. Metodologi  

1. Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari pembangunan 

sistem, yaitu mengenai implementasi Kartu Menuju Sehat kedalam sebuah 

aplikasi android. Pemahaman konsep didapatkan dari berbagai jurnal, buku 

panduan Kartu Menuju Sehat dan tulisan ilmiah yang sehubungan dengan 

kesehatan ibu dan anak. 

2. Pengumpulan data 

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data-data yang akan 

digunakan untuk pembuatan system didapat dari buku panduan Kartu Menuju 

Sehat.  

3. Analisis dan Design Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses yang akan dijalankan oleh 

system yang digambarkan dengan menggunakan diagram, agar alur proses 

sistem dapat lebih mudah dipahami.  

4. Implementasi perangkat lunak 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi untuk melakukan pantau tumbuh 

kembang anak dengan menggunakan bahasa pemograman android. 

5. Uji coba dan evaluasi 
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Dalam tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun. 

Pengujian dilakukan dengan cara mencoba setiap fitur yang ada apakah sudah 

dapat beroperasi dengan bagus atau belum. 

6. Pembuatan dokumentasi Tugas Akhir 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan dokumentasi dan dapat dipergunakan untuk 

pengembangan atau penelitian lanjutan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini digunakan  untuk 

memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, sebagai 

berikut: 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang yang berupa argumentasi mengenai alasan 

mengapa tugas akhir tersebut diusulkan. Kemudian berisi rumusan masalah 

yang mendeskripsikan masalah yang akan diselesaikan oleh tugas akhir yang 

diajukan. Batasan  masalah juga dikemukakan, yang berisi ruang lingkup 

pembahasan dalam tugas akhir. Permasalahan-permasalahan yang telah 

dikemukakan kemudian akan dijawab penyelesaiannya dalam sub bab tujuan 

penelitian. Bab ini juga mencakup pembahasan mengenai metodologi yang 

mendefinisikan tentang metode penyelesaian masalah dan juga membahas 

mengenai sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 

dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna dalam proses 

analisis permasalahan. Pada bab ini dituliskan semua landasan teori dari topik 

tugas akhir. Adapun teori-teori yang diambil harus berdasarkan referensi yang 

dapat dipertanggung jawabkan, sehingga untuk penulisannya diperlukan 

bentuk kutipan yang mengacu pada referensi tertentu. 

 

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Bab ini berisi perancangan sistem yang akan dibangun dengan 

penjabaran mengenai perancangan algoritma dari suatu proses tertentu, dan 

perancangan mengenai struktur data yang akan digunakan termasuk berkas-

berkas pendukung. Bab ini juga mendefinisikan rancangan arsitektural sistem 

dan rancangan antar muka dari sistem. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi mengenai implementasi dari hasil rancangan pada bab 

sebelumnya dan mencakup proses pengujian sistem, apakah sistem 

memberikan hasil yang akurat atau tidak. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari implementasi dan uji coba yang dilakukan 

sebelumnya. Selain itu berisi pula saran yang diharapkan dapat menjadi 

masukan untuk pengembangan aplikasi di masa datang. 

 


