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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biologi merupakan pelajaran yang memerlukan ketekunan dalam 

mempelajarinya, dan dalam beberapa topik diperlukan penalaran yang tinggi 

mengingat banyak proses hidup yang terjadi pada makhluk hidup yang tidak dapat 

diamati oleh mata. Hal ini membuat biologi sangat sulit untuk dipahami hanya 

dengan membaca dan melihat gambar saja.

Salah satu proses biologi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari 

yaitu pencernaan. Pencernaan dalam tubuh manusia berlangsung dalam sebuah 

proses yang disebut sistem pencernaan. Sistem pencernaan berlangsung di dalam 

tubuh manusia sehingga tidak dapat kita lihat secara langsung. Oleh karena itu 

untuk mempelajarinya dapat menggunakan gambar yang menampilkan organ-

organ dalam tubuh manusia yang berfungsi dalam proses pencernaan. Akan tetapi, 

dengan hanya menggunakan gambar saja proses ini masih sulit untuk dipahami. 

Untuk mempermudah dalam memahami proses ini, kita dapat membuat sebuah 

visualisasi yang berupa gambar dan animasi.

Dengan menciptakan visualisasi, proses yang terjadi pada sistem 

pencernaan dapat ditampilkan lebih detail. Dengan gambaran yang lebih detail 

dan penyajian dalam bentuk yang menarik, tentu akan lebih mudah dalam 

mempelajari dan memahami proses yang terjadi dalam sistem pencernaan 

manusia. Dalam membuat visualisasi dapat menggunakan beberapa aplikasi 

desain grafis dan animasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tugas akhir ini berusaha 

menciptakan sebuah aplikasi yang mampu menciptakan visualisasi sistem 

pencernaan. Dengan memanfaatkan aplikasi pembuat animasi seperti flash dan 

dengan menggunakan actionscript, dapat tercipta sebuah visualisasi yang dapat 

menggambarkan dengan jelas mengenai proses yang terjadi dalam sistem 

pencernaan. Dengan adanya visualisasi ini, diharapkan dapat mempermudah 
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seseorang dalam mempelajari proses sistem pencernaan yang terjadi pada tubuh 

manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut :

1. Bagaimana menciptakan sebuah visualisasi pada sistem pencernaan 

manusia dengan menggunakan aplikasi pembuat gambar dan 

animasi.

2. Bagaimana membuat sebuah visualisasi sistem pencernaan 

manusia secara detail dan dapat dengan mudah dipahami.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membangun visualisasi pada sistem pencernaan manusia.

2. Untuk membantu mengetahui dan memahami proses yang terjadi 

pada sistem pencernaan manusia.

3. Untuk membantu mengenal organ – organ yang terlibat dalam 

sistem pencernaan.

4. Untuk membantu mengenal jenis – jenis penyakit yang menyerang 

organ – organ sistem pencernaan manusia.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, batasan masalah yang akan 

dibahas pada tugas akhir ini adalah :

1. Proses sistem pencernaan yang akan disimulasikan adalah proses 

yang terjadi pada sistem pencernaan manusia dewasa pada 

umumnya.

2. Visualisasi akan mensimulasikan proses yang terjadi pada sistem 

pencernaan dari mulut, yang kemudian akan dilanjutkan ke 
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kerongkongan, kemudian menuju lambung, setelah itu akan masuk 

ke usus halus, ke usus besar, kemudian akan berakhir di anus.

3. Aplikasi akan menjelaskan gangguan atau penyakit yang 

menyerang organ – organ sistem pencernaan.

4. Aplikasi dapat menampilkan dan menjelaskan bagian – bagian dari 

tiap organ yang berfungsi pada pencernaan, yaitu mulut, 

kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.

5. Gambar dan animasi pada visualisasi berbentuk 2 dimensi.

1.5 Metode Penyelesaian Masalah

Langkah – langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini adalah

1. Pemahaman Sistem dan Studi Literatur

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan informasi – informasi 

yang diperlukan dalam proses perancangan dan implementasi sistem 

yang akan dibangun. Mempelajari berbagai macam literatur tentang 

konsep – konsep yang berkaitan dengan rumusan masalah. Mempelajari 

buku – buku referensi yang berhubungan dengan visualisasi, animasi dan 

sistem pencernaan pada manusia untuk membantu pembuatan visualisasi 

sistem pencernaan manusia. Selain buku – buku, juga mempelajari 

referensi lain yang didapat dari web yang membahas seputar hal yang 

sama yang dapat membantu pembuatan visualisasi ini.

2. Analisa dan Perancangan Sistem

Pada tahapan ini penulis akan melakukan analisa yang berupa 

pemilihan aplikasi pembuat animasi yang akan digunakan dan membuat 

storyboard mengenai proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh 

manusia agar dapat menciptakan sebuah visualisasi yang jelas dan dapat 

dipahami dengan mudah.

3. Uji Coba dan Evaluasi

Evaluasi yang akan dilakukan pada sistem ini adalah :

a. Sistem ini dapat berjalan sesuai dengan rancangan sistem yang 

mengimplementasikan konsep.
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b. Memeriksa keabsahan dari visualisasi yang dibuat apakah 

sesuai dengan teori – teori yang ada dengan membandingkan 

dengan sumber – sumber yang terpercaya.

4. Merancang dan Mengimpelementasi

Merancang dan menginmplementasi aplikasi yang akan 

dikembangkan agar sesuai dengan yang diharapkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar materi laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam 

beberapa bab yang tersusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari    

pentingnya diadakan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, metode penyelesaikan masalah serta perancangan 

sistem.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tujuan teori yang mendeskripsikan pengertian, jenis – jenis 

dan prinsip dasar, sistem pencernaan manusia, visualisasi.

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai analisa dan bagamimana 

merancang sebuah visualisasi yang berbentuk animasi.

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi implementasi dari desain di bab 3 dan implementasi hasil   

pengujian atau dapat berupa analisa dari hasil pengujian. 

BAB V. PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil implementasi dari pengujian, kesimpulan harus 

dilakukan dengan tajam dan jelas. Sedangkan saran berisi tentang 

usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang 

dikaji.


