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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Ensiklopedia kehamilan hari demi hari berisikan nasihat komprehensif dari tim 

ahli mengenai perkembangan masa kehamilan tahap demi tahap, yaitu hari demi hari. 

Ensiklopedia ini disertai gambar-gambar yang memukau untuk setiap harinya serta 

informasi-informasi yang mendukung calon ibu menjalani kehamilannya. Dalam buku 

ini, semua informasi disusun oleh sejumlah ahli dengan spesialisasinya masing-masing, 

antara lain bidan, dokter, spesialis kebidanan, dan spesialis anak. Catatan-catatan yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai periode sepanjang kehamilan disajikan dengan 

pengalaman dari para ahli dan dilengkapi pengetahuan khusu dari ahli gizi dan praktisi 

olahraga dan gaya hidup. Semua itu menghasilkan nasihat dan penjelasan simpel yang 

ilmiah, praktis, dan rinci yang dapat menjadi sumber terpercaya bagi wanita yang 

merencanakan untuk hamil, bernegoisasi dengan perubahan selama kehamilan,dan 

merencanakan kehamilan yang aman dan sesuai. Ensiklopedia Kehamilan ini berisi 

tentang, Panduan hari demi hari yang detail untuk 40 minggu masa kehamilan. 

Menyajikan nasihat dari para ahli mengenai masalah-masalah, kekhawatiran, dan 

komplikasi. Memuat sekitar 1000 foto, termasuk foto hasil pemindaian, yang 

menunjukkan perkembangan bayi di dalam rahim.[1] 

 Periode masa kehamilan adalah masa yang sangat istimewa bagi seorang wanita 

atau calon ibu, karena merupakan tahap yang paling bermakna didalam hidupnya. Oleh 

karena itu, untuk menghadapi masa istimewa ini, calon ibu perlu membekali diri dengan 

pengetahuan dan pemahaman tentang masa kehamilan hingga melahirkan. Saat ini 

banyak calon ibu yang menjalani kehamilan dengan penuh rasa ingin tahu dan 

kecemasan. Perasaan ini di perberat lagi saat mereka menyadari bahwa gaya hidup bisa 

berdampak negatif terhadap kehamilan dan janin. Untuk itu dapat diasumsikan bahwa  
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wanita masa kini memiliki kebutuhan yang besar untuk memperoleh berbagai informasi 

yang lebih luas dan akurat tentang kehamilan hingga melahirkan, terutama saat menjalani 

kehamilan yang pertama. Namun, sekarang ini kebanyakan aplikasi dan buku kehamilan 

hanya ditujukan untuk para wanita saja. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional remaja laki-laki dan perempuan usia 15-24 tahun yang mengetahui tentang 

masa subur mencapai 65% (SDKI 2010), dan yang mengetahui resiko kehamilan jika 

melakukan hubungan seksual mencapai 63%, sisanya 27% tidak mengetahui masa subur 

dan resiko kehamilan jika melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu sangat perlu 

adanya media informasi yang mudah diakses oleh siapa saja. 

 Dengan dilatar belakangi uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

merancang sebuah aplikasi yang berjudul “ Ensiklopedia Kehamilan Hari Demi Hari 

Berbasis Android”. Penulis menyadari bahwa seiring dengan perkembangan jaman saat 

ini, perangkat android tidaklah lagi sulit untuk diperoleh. Bahkan saat ini, perangkat 

android dapat diperoleh dengan harga yang mudah dijangkau oleh semua kalangan 

masyarakat. Selain itu, perangkat android juga mudah untuk di akses, karena android 

menggunakan sumber kode yang dapat dikembangkan dan didistribusikan dengan bebas. 

Sehingga dapat dikatakan android merupakan perangkat sistem operasi yang gratis untuk 

digunakan. Sebagai pengguna, tidak perlu lagi membayar OS yang digunakan. 

   Dengan dibuatnya sebuah aplikasi ensiklopedia kehamilan berbasis android ini, 

diharapkan mempermudah memberikan penjelasan dan meyakinkan pasangan calon ibu 

dan calon ayah untuk menikmati dan mengatasi berbagai perubahan secara bersama-sama 

dan saling mendukung. Kehamilan hingga melahirkan serta perawatan bayi adalah tugas 

istimewa yang sudah seharusnya dijalani dan dinikmati oleh setiap pasangan calon ibu 

dan calon ayah. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka di peroleh rumusan masalah yang 

akan di pecahkan, yaitu: 
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1. Bagaimana membangun aplikasi Ensiklopedia Kehamilan Hari Demi Hari Berbasis 

Android agar dapat memenuhi permintaan dari pengguna. 

1.3 BATASAN MASALAH 

Untuk menghindari meluasnya pembahasan atau analisa, maka permasalahan 

akan dibatasi sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya bisa dioperasikan di perangkat Android. 

2. Informasi detail yang diberikan kepada user meliputi trimester pertama minggu ke-1 

hingga ke-12), trimester kedua (minggu ke-13 hingga ke-25), trimester ketiga 

(minggu ke-26 hingga ke-40) 

3. Rancangan aplikasi ini dimulai dari studi literatur, pengambilan data dari 

Ensiklopedia Kehamilan Hari Demi Hari Dr Maggie Blott Konsultan kehamilan 

University College Hospital, London. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan tugas akhir 

ini aitu menghasilkan aplikasi “Ensiklopedia Kehamilan Hari Demi Hari Berbasis 

Android” sebagai sarana untuk mempermudah para calon ibu dan calon ayah untuk 

memperoleh informasi dari masa awal kehamilan hingga melahirkan, juga untuk 

mempersingkat waktu dalam pencarian informasi, sehingga para calon ibu dan calon ayah 

tidak perlu repot untuk keluar rumah. 

 

1.5 METODOLOGI 

  Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

1.5.1 Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi seputar kehamilan 

yang diperlukan dalam proses perancangan dan implementasi sistem yang akan 

dibangun, serta analisis terhadap data-data yang dibutuhkan. Mempelajari data-data 

seputar kehamilan melalui Ensiklopedia Kehamilan. 
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1.5.2 Analisa Data 

Pada tahap ini dilakukan analisa data yaitu dengan memperoleh data dari 

Ensiklopedia Kehamilan Hari Demi Hari Dr Maggie Blott Konsultan kehamilan 

University College Hospital, London. 

  

1.5.3 Perancangan Sistem  

Pada tahap perancangan sistem dilakukan merancang desain dari sistem yang 

akan dibangun atau alur suatu sistem. Yaitu dilakukan penyesuaian dengan metode 

yang akan digunakan. 

 

1.5.4 Implementasi 

Pada tahap ini menggunakan implementasi program berbasis android dan 

menggunakan database MySQL. 

 

1.5.5 Pengujian  

Melakukan uji coba dan analisa terhadap aplikasi yang telah dibuat dengan data 

yang telah didapatkan untuk membuat ensiklopedia kehamilan sehingga dapat 

diambil sebuah kesimpulan apakah optimalisasi yang diharapkan berhasil dicapai atau 

tidak. 

 

1.5.6 Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan membahas hasil pengujian yang telah dilakukan. 

Semua hasil pengujian dicatat dan dibahas secara logis sesuai dengan teori yang 

sudah ada. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memudahkan pembahasan, maka Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan, rumusan masalah, 

batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan dari tugas akhir 

ini. 

BAB 2  LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang berhubungan dengan 

pembuatan sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang terkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. Serta 

pembahasan dasar dari beberapa hal pendukung lainnya.  

BAB 3  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini akan dibahas mengenai analisa dan perancangan sistem yang akan 

dibangun sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB 4  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bab ini akan dibahas tentang bagaimana pengimplementasian dari 

desain sistem yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Selain itu juga 

dibahas hasil dari pengujian yang telah dilakukan setelah implementasi 

selesai dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa sistem yang 

telah dibangun dapat bekerja dengan efisien dan akurat. 

BAB 5   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang merupakan hasil 

akhir dari pembahasan masalah. 


