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BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang menjadi landasan

dalam pengerjaan tugas akhir yang berkaitan dengan latar belakang dan

perumusan masalah, batasan-batasan dalam pengerjaan, tujuan dan manfaat

penelitian serta metodologi dalam penelitian.

1.1 Latar Belakang

Diabetes melitus merupakan penyakit kronik menahun yang akan diderita

seumur hidup. Kita tentu mengetahui bahwa semua sel dalam tubuh manusia

membutuhkan gula agar dapat bekerja dengan normal. Gula dapat masuk ke

dalam sel-sel tubuh dengan bantuan hormon insulin[3]. Jika jumlah insulin dalam

tubuh tidak cukup, atau jika sel-sel tubuh tidak memberikan respon terhadap

insulin (resisten terhadap insulin), maka akan terjadi penumpukan gula di dalam

darah. Hal inilah yang terjadi pada pasien diabetes melitus[3].

WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang diabetes yang

cukup besar pada tahun-tahun mendatang dan memperkirakan kenaikan jumlah

penyandang DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3

juta pada tahun 2030 [1]. Senada dengan WHO, International Diabetes

Federation (IDF) pada tahun 2009, memperkirakan kenaikan jumlah penyandang

DM dari 7,0 juta pada tahun 2009 menjadi 12,0 juta pada tahun 2030. Meskipun

terdapat perbedaan angka prevalensi, laporan keduanya menunjukkan adanya

peningkatan jumlah penyandang DM sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2030 [1].

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2003, diperkirakan

penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun sebanyak 133 juta jiwa. Dengan

prevalensi DM sebesar 14,7% pada daerah urban dan 7,2%, pada daerah rural,

maka diperkirakan pada tahun 2003 terdapat sejumlah 8,2 juta penyandang

diabetes di daerah urban dan 5,5 juta di daerah rural [1]. Selanjutnya, berdasarkan

pola pertambahan penduduk, diperkirakan pada tahun 2030 nanti akan ada 194
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juta penduduk yang berusia di atas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM

pada urban(14,7%) dan rural (7,2%) maka diperkirakan terdapat 12 juta

penyandang diabetes di daerah urban dan 8,1 juta di daerah rural[1]. Penyakit

diabetes melitus akan memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya

manusia dan peningkatan biaya kesehatan yang cukup besar, maka semua pihak,

baik masyarakat maupun pemerintah, sudah seharusnya ikut serta dalam usaha

penanggulangan penyakit diabetes melitus, khususnya dalam upaya pencegahan.

Diabetes melitus tipe 2 yang disebut diabetes melitus tidak tergantung insulin

(non insulin dependent diabetes melitus/NIDDM)merupakan kelainan metabolik

yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi dalam konteks resistensi

insulin dan defisiensi insulin relatif[1].

Tingginya angka penderita tiabetes melitus tipe 2 di Indonesia ini

menyebabkan perlunya tindakan antisipasi dan panduan mengenai Diabetes

Melitus tipe 2 secara terpadu. Kemajuan teknologi informasi harusnya dapat

memudahkan pasien ataupun tenaga medis untuk memberi suatu keputusan

mengenai panduan penyakit diabetes melitus tipe 2 sebagai lahan pemanfaatan

teknologi yang telah berkembang. Salah satu teknologi yang banyak digunakan

saat ini adalah android. Android merupakan sistem operasi yang mendominasi

pasar perangkat mobile global saat ini. Dan pada kuartal ketiga 2013 ini, sebanyak

81.3 persen smartphone android berhasil mengalahkan platform mobile lainnya

seperti iOS, BlackBerry ataupun Windows Phone [2].

Maka itu dengan di bangunnya aplikasi self monitoring penyakit Diabetes

mellitus tipe 2 yang berbasis android ini, diharapkan dapat mempermudah

penderita diabetes agar dapat memantau perkembangan penyakit diabetes yang

dideritanya secara mandiri dengan teknologi yang mendukung dan mudah

digunakan. Aplikasi self monitoring ini juga merupakan suatu pengembangan dari

penelitian sebelumnya yang berjudl Sistem Pendukung Keputusan Untuk

Penatalaksaan Diabetes Melitus Tipe 2. Untuk itu dari aplikasi self monitoring ini

dampak yang dihasilkan juga sangat baik, dikarenakan penderita diabetes lebih

terkendali dengan adanya aplikasi self monitoring ini, dari perkembangan gula

darah yang dapat diketahui oleh penderita. Sehingga dengan adanya aplikasi self
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monitoring ini, penderita diabetes dapat memantau bagaimana perkembangan gula

darah mereka setiap hariya. Dengan dibangunnya aplikasi self monitoring ini

bertujuan utuk menghindari adanya komplikasi diabetes yang disebabkan glukosa

di dalam darah penderita terlalu berlebihan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat  dirumuskan permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana menunjukkan pengendalian penyakit diabetes melitus menurut

PERKENI 2011?

2. Bagaimana pemanfaatan android sebagai aplikasi self monitoring penyakit

diabetes melitus?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian

ini yaitu:

1. Menunjukkan pengendalian penyakit diabetes melitus menurut PERKENI

2011.

2. Pemanfaatan android dengan membangun aplikasi self monitoring

penyakit diabetes melitus berbasis android.

1.4 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah yang dijadikan sebagai parameter

pengerjaan pada penelitian ini yaitu:

1. Sistem dirancang hanya khusus untuk self monitoring penyakit diabetes

melitus tipe 2 berdasarkan inputan gula darah rata-rata.

2. Sistem tidak membahas bagaimana komplikasi dari penyakit diabetes

melitus tersebut.

3. Hanya menggunakan satu parameter dalam menentukan analisa dari

inputan gula darah yaitu estimasi glukosa rata- rata yang akan

dikonversikan menjadi kadar HbA1c.
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4. Hasil analisa terdiri dari Gaya Hidup Sehat, Gaya Hidup Sehat  + Terapi

Obat, Gaya Hidup Sehat  + Terapi Obat + Basal Insulin  dan Gaya Hidup

Sehat + Terapi Insulin Intensif.

5. Hasil analisa penderita ditentukan berdasarkan PERKENI.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan prosedur yang digunakan dalam

melakukan penelitian. Berikut adalah metodologi dalam aplikasi self monitoring

ini:

1.5.1 Studi Pustaka

Pada tahap ini melakukan pengumpulan dan pembelajaran mengenai tools

yang akan digunakan, penyakit diabetes melitus tipe 2 melalui literatur-literatur

seperti buku, jurnal, dan sumber ilmiah lain seperti laman web, artikel, dan

dokumen teks yang berhubungan.

1.5.2 Perencanaan Sistem

Pada tahap ini merancang tampilan antarmuka dan alur jalannya aplikasi

yang akan dibuat. Tampilan antarmuka adalah gambar-gambar halaman-halaman

serta menu-menu yang akan ditampilkan pada aplikasi self monitoring ini.

Sedangkan alur jalannya aplkasi akan digambarkan melalui flowchart.

1.5.3 Implementasi

Implementasi sistem ke dalam bahasa pemrograman Java. IDE

(Intregrated Development Tool) adalah Eclips dengan plugin ADT (Android

Development Tool). Hasil keluaran adalah berupa aplikasi self monitoring

penyakit dabetes melitus melalui perangkat mobile yang berbasis Android.

1.5.4 Pengujian Sistem

Pengujian terhadap sistem dilakukan dengan menggunakan metode

blackbox. Pengujian menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan

kesalahan-kesalahan dalam fungsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang
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sebenarnya, seperti kesalahan pada interface ataupun kesalahan dalam struktur

data. Pengujan menggunakan metode blackbox ini dilakukan pada awal sistem itu

dibuat.

1.5.5 Penyusunan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Penyusunan laporan

harus sesuai dengan format yang telah ditentukan. Bentuk baku dari isi skripsi ini

telah ditentukan oleh pihak jurusan Teknik Informatika Universitas

Muhammadiyah Malang.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang menjadi landasan dalam

pengerjaan tugas akhir yang berkaitan dengan latar belakang dan perumusan

masalah, batasan masalah dalam pengerjaan, tujuan dan manfaat penelitian,

metodologi dalam penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas mengenai beberapa teori seperti penyakit

diabtes melitus  itu sendiri, Android,  dan SQLite.

BAB III ANALISA KEBUTUHAN DAN PERENCANAAN RILIS

Pada bab ini akan membahas analisa dari program yang akan dibuat serta

hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini. Analisa sistem akan

membahas mengenai deskripsi aplikasi, kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

Sedangkan pada perencanaan rilis akan dipaparkan tentang flowchart, use case

diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram dan desain

antarmuka.
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan

baik. Pengujian yang diterapkan menggunakan metode blackbox.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembuatan

aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan datang.


