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1.1 Latar Belakang 

Antropometri adalah cara pengukuran status gizi. Paling sering digunakan 

masyarakat, namun lebih sering diterapkan kepada balita [1]. Karena balita 

memiliki perubahan yang lebih dinamis dalam masa tumbuh kembangnya, 

membutuhkan pengukuran yang cepat dan tepat dalam penentuan status gizinya. 

Diluar proses perhitungan, antropometri juga memiliki fungsi untuk membantu 

orang tua dalam menentukan perlakuan pada anak seiring tumbuh kembangnya. 

Akan sangat membantu jika proses perhitungan dan informasi pendukung tumbuh 

kembang anak dikemas dalam suatu aplikasi yang bisa dibawa kemana saja 

sebagai pendamping orang tua dalam mengoptimalkan masa tumbuh kembang 

anak. 

Aplikasi yang sesuai untuk kebutuhan tersebut adalah aplikasi yang dapat 

terinstal pada perangkat mobile. Hasil dari tugas akhir ini adalah gabungan antara 

perangkat mobiledenganplatform android dan implementasi pencarian status gizi 

dan kesimpulan untuk menghasilkan sugesti terapan yang mengoptimalkan masa 

tumbuh kembang.  

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mobile mereka [2]. 

Maka dengan adanya aplikasi mobile antropometri ini penulis mencoba 

untuk menyusun tugas akhir dengan membuat suatu aplikasi “Aplikasi 

Pendamping Orang Tua Dalam Tumbuh Kembang Balita Berbasis Android” 

agar orang tua atau pendamping balita dapat mengetahui informasi gizi yang tepat 

serta mengoptimalkan masa tumbuh kembang balita. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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• Bagaimana membangun sebuah aplikasi untuk platform android  yang 

user friendly bagi mayoritas masyarakat Indonesia? 

• Apa saja bagian metode antropometri yang sesuai untuk direpresentasikan 

ke dalam aplikasi pendamping orang tua dalam tumbuh kembang balita 

berbasis android? 

• Bagaimana mekanisme pengolahan data dari inputan user hingga menjadi 

status gizi yang akurat? 

• Bagaimana membuat aplikasi yang dapat memberikan kesimpulan dan 

saran dari beberapa status gizi? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas: 

• Metode antropometri yang direpresentasikan ke dalam aplikasi hanya 

meliputi bagian yang diperlukan dalam memperoleh status gizi balita. 

• Ekstensi aplikasi tidak mendukung untuk lintas platform walaupun bahasa 

pemrograman menggunakan menggunakan bahasa pemrograman web, 

karena platform yang kompatibel dengan ekstensi aplikasi ini hanya 

platform android. 

•  Konektivitas aplikasi offline. 

• Aplikasi hanya berlaku untuk balita Indonesia dikarenakan standar 

antropometri penilaian status gizi anak pada setiap Negara berbeda. 

• Aplikasi ini tidak memiliki hubungan secara langsung dengan program 

Kartu Menuju Sehat (KMS), namun memiliki persamaan dari sisi 

penggunaan metode antropometri. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah : 

• Mampu membangun sebuah aplikasi untuk platform android  yang user 

friendly bagi mayoritas masyarakat Indonesia. 

• Mampu menemukan bagian metode antropometri yang sesuai dengan 

kebutuhan aplikasi dan merepresentasikannya ke dalam aplikasi 

pendamping orang tua dalam tumbuh kembang balita berbasis android. 

• Mampu menemukan mekanisme pengolahan data dari inputan user hingga 

menjadi status gizi yang akurat. 
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• Mampu membuat aplikasi yang dapat memberikan kesimpulan dan saran 

dari beberapa status gizi. 

1.5 Metodologi 

Uraian metodologi penyelesaian masalah yakni meliputi variable-variabel, 

metode yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan 

analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. 

1.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini yakni umur 

bailta (U), berat badan balita (BB), panjang badan (PB)/tinggi badan balita (TB), 

jenis kelamin (K), gizi kurang dan gizi buruk, gizi lebih, pendek atau sangat 

pendek, tinggi, kurus dan sangat kurus, gemuk. 

1.5.2 Desain Perancangan Sistem 

Berikut penjelasan desain perancangan sistem aplikasi: 

 
Gambar 1.1 Flowchart Sistem 

Pada langkah Start, muncul tampilan awal aplikasi. Pada tampilan awal 

aplikasi terdapat textfield masukkan sebagai parameter pencarian status gizi. 

Input:
U, BB/PB, TB, K

Pencarian 
status gizi 

Output: 
Status gizi 
dan sugesti 

Start 

End
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Pada langkah Input, user memasukkan inputan dari parameter pencarian 

status gizi yang kemudian akan dilanjutkan kepada proses pencarian status gizi. 

Pada langkah Pencarian status gizi, terjadi proses pemetaan parameter 

inputan menjadi beberapa status gizi yang kemudian akan menjadi parameter baru 

untuk mencari sebuah kesimpulan. 

Pada langkah Output, akan ditampilkan sejumlah informasi berkaitan 

dengan kesimpulan status gizi. 

Pada langkah End, program selesai. 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari 

karya tulis baku baik berupa buku, jurnal, paper, dan lain-lain. Analisis data akan 

dilakukan untuk mendapatkan dasar teori yang tepat untuk digunakan dalam 

aplikasi. 

1.5.4 Penafsiran dan Penyimpulan Hasil Penelitian 

Pada langkah ini akan dilakukan penafsiran dan penyimpulan hasil 

penelitian dari hasil analisa data yang kemudian akan digunakan sebagai standar 

ketentuan bagi aplikasi yang dibuat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjabarkan tentang definisi, dasar-dasar teori antropometri yang 

digunakan, perangkat-perangkat software yang dibutuhkan untuk membangun 

aplikasi berbasis android, dan informasi yang yang mendukung teori terkait 

aplikasi yang dibuat. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Bab ini menjabarkan tentang analisa data dan teori, serta perancangan 

sistem dari aplikasi yang dibuat. Berisi diagram-diagram yang menggambarkan 

interaksi, alur, dan mekanisme kerja aplikasi pencarian status gizi balita. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjabarkan tentang implementasi pembuatan aplikasi, hasil 

pengujian aplikasi beserta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjabarkan tentang kesimpulan dan saran. 

 

 


