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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi pembuatan aplikasi dan sistematika 

penulisan laporan. 

   

1.1 Latar Belakang 

Latihan beban adalah kegiatan olahraga yang umumnya menggunakan 

alat-alat tambahan seperti barbell, dumbbell, weight plates atau pun menggunakan 

machine seperti smith machine, cable machine, atau weight machine. Latihan 

beban dapat dimanfaatkan baik untuk pembentukan tubuh yang atletis maupun 

untuk menurunkan berat badan. Latihan beban dapat dilakukan di gym atau fitness 

centre atau dilakukan dirumah sendiri.  

Bagi mereka yang baru memulai latihan beban seringkali kurang 

mengetahui tentang jenis – jenis latihan beban, tidak mengetahui bagaimana 

berlatih beban, baik itu mengenai kesempurnaan gerakan, tempo, jeda istirahat 

tiap set latihan, pola jadwal latihan beban, waktu istirahat minimal setelah latihan 

beban atau banyaknya repetisi yang harus dilakukan. Ketidaktahuan akan hal 

tersebut sebenarnya akan membuat latihan beban menjadi sia-sia. Latihan beban 

yang salah cenderung membuat orang cedera, kelelahan serta tidak mendapatkan 

hasil yang diinginkan.  

Dengan adanya smartphone ber-platform Android, aplikasi yang saya buat 

sebagai tugas akhir saya akan mampu mempermudah seseorang untuk 

mendapatkan informasi bagaimana melakukan latihan beban. Aplikasi saya akan 

membantu user memahami gerakan-gerakan dan variasi penggunaan alat – alat 

latihan beban yang disertai dengan video sehingga dapat memperlihatkan gerakan-

gerakan serta tempo. Aplikasi ini juga akan membantu user untuk menjadwalkan 

pola latihan beban berdasarkan kebutuhannya. Apakah ia ingin meningkatkan 

berat badan untuk membentuk tubuh atletis atau ia menurutkan berat badan 

disertai dengan tubuh yang kencang. Aplikasi ini menggunakan metode latihan 

beban Split Routine yaitu metode yang memilah hari latihan berdasarkan dengan 
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jenis-jenis otot yang dilatih dimana dalam satu hari hanya melatih satu atau dua 

muscle group yang berbeda dengan intensitas tinggi. Aplikasi ini juga dapat 

menyesuaikan sesuai jumlah hari latihan pengguna, apakah pengguna hanya dapat 

berlatih 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu atau 5 kali seminggu.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti pada Tugas Akhir ini 

akan merancang sebuah “Aplikasi Latihan Beban Berbasis Android”. Peneliti 

berharap aplikasi dapat digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi 

latihan beban secara mudah dengan menggunakan smartphone Android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan utama yang akan dijawab dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana membangun aplikasi latihan beban yang dapat memberikan 

informasi latihan beban?  

2. Bagaimana membangun aplikasi latihan beban yang juga memiliki fitur 

untuk mengukur kadar lemak, massa tubuh tanpa lemak, kebutuhan kalori 

minimal harian serta dapat memberikan saran tertentu apabila pengguna 

kegemukan atau kekurangan berat badan? 

3. Bagaimana membangun aplikasi latihan beban yang disertai fitur pengukur 

kalori yang terbakar saat berlari menggunakan sensor accelerometer pada 

Android ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun tugas akhir adalah: 

1. Membangun aplikasi yang dapat menyajikan video serta informasi latihan 

beban. 

2. Membangun aplikasi yang memiliki fitur untuk mengukur kadar lemak, 

massa tubuh tanpa lemak, kebutuhan kalori minimal harian serta dapat 

memberikan saran mengenai pengguna yang kegemukan atau kekurangan 

berat badan 

3. Membangun aplikasi yang dapat mengukur kalori yang terbakar saat 

berlari dengan memanfaatkan sensor accelerometer pada Android. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini permasalahan terbatas pada: 

1. Aplikasi ini digunakan pada perangkat mobile berbasis android. 

2. Aplikasi ini memiliki 60 jenis latihan beban. 

 

1.5 Metodologi 

Pembuatan aplikasi Latihan Beban yang dibuat pada platform Android ini 

dilakukan secara bertahap. Menggunakan model siklus pengembangan perangkat 

lunak (Software Development Life Cycle) waterfall, yaitu sebuah model proses 

pengembangan perangkat lunak yang setiap tahapannya digambarkan mengalir ke 

bawah. Tahapan meliputi perencanaan, analisa, perancangan, implementasi, dan 

ujicoba: 

 

1. Perencanaan 

Tahapan pertama dari pembuatan aplikasi ini yaitu mengumpulkan 

informasi atau data yang diperlukan dan berkaitan dengan materi yang 

dibahas, diantaranya adalah: 

 Bahasa pemrograman Java 

 Eclipse 

 Sistem operasi Android 

 Video latihan beban 

 Rumus atau formula untuk menghitung kadar lemak, massa tubuh 

tanpa lemak serta kebutuhan kalori harian. 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

Tahapan ini merupakan proses analisa kebutuhan untuk aplikasi Latihan 

Beban Berbasis Android. 

1. Sistem memiliki dua pilihan latihan untuk meningkatkan berat badan 

lewat peningkatan massa atau menurunkan berat badan lewat 

penurunan kadar lemak. 

2. Sistem dapat memberikan jadwal latihan beban untuk 3 kali seminggu, 

4 kali seminggu dan 5 kali seminggu. 
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3. Sistem memiliki fitur pengukur kadar lemak, massa tubuh tanpa 

lemak, kebutuhan kalori minimum serta saran untuk pengguna apabila 

kegemukan atau kekurangan berat badan . 

4. Sistem dapat menampilkan latihan beban dalam bentuk video. 

5. Sistem dapat memanfaatkan sensor accelerometer untuk dimanfaatkan 

pada fitur penghitung kalori saat berlari. 

3. Desain Sistem 

Pada tahapan ini perancangan ini meliputi pembuatan desain struktur 

navigasi serta UML Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence 

Diagram dari aplikasi Latihan Beban yang akan dibuat, sebagai bahan acuan 

untuk membuat aplikasi yang mudah untuk dioperasikan oleh pengguna. 

Selain itu, juga melakukan perancangan dasar pembuatan aplikasi, sehingga 

tampilan antarmuka aplikasi menjadi lebih terorganisir dan efektif. 

4. Implementasi 

Pada tahapan implementasi ini dilakukan pembuatan aplikasi secara 

keseluruhan yang meliputi proses pengetikan kode program (coding) pada 

Eclipse. Kemudian melakukan proses uji coba aplikasi pada perangkat 

genggam android, apakah sudah benar-benar dapat dioperasikan sebagaimana 

fungsinya. 

5. Pengujian 

Melakukan ujicoba dan evaluasi terhadap jalannya program yang sudah 

dibuat untuk mencari masalah yang mungkin timbul, mengevaluasi dan 

mengadakan perbaikan jika ada kekurangan. 

6. Pembuatan Laporan 

Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil penelitian 

dan pengerjaan sistem aplikasi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Berisi tentang teori-teori dan prinsip yang digunakan sebagai 

referensi serta pendukung dalam proses pembuatan sistem aplikasi. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini berisi tentang analisa sistem, perancangan object 

oriented (UML diagram) dalam aplikasi latihan beban berbasis android. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang implementasi program dan 

sistem yang telah dibangun dan pengujian sistem yang sudah terbentuk 

guna mengetahui bahwa sistem yang dibuat dapat bekerja dengan baik. 

BAB V : PENUTUP 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran yang bisa diberikan baik untuk pengembang 

sistem selanjutnya agar sistem ini dapat lebih bermanfaat kedepannya. 


