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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan suatu momen yang sangat penting bagi semua calon 

ibu, dimana calon ibu pasti akan memberikan perhatian dan perawatan terbaik 

terhadap kandungannya. Sembilan bulan menjalani masa hamil bukanlah hal yang 

mudah. Ibu-ibu muda yang baru pertama kali hamil yang mungkin khawatir 

dikarenakan kurangnya pengetahuan waktu hamil serta kurangnya perhatian baik 

dari diri sendiri (ibu hamil) maupun suami atas kebutuhan saat hamil merupakan 

hambatan bagi seorang calon ibu dalam menjalani waktu hamil. 

Dari waktu ke waktu begitu banyak masalah yang timbul pada ibu-ibu hamil, 

khususnya pada ibu-ibu hamil muda yang bisa dikatakan masih belum begitu paham 

saat waktu sedang hamil pertama. Dengan adanya sekian banyak mitos-mitos di 

saat waktu sedang hamil pertama itu yang sebenarnya tidak benar adanya. 

Seringkali dijumpai bahwa ibu hamil tidak mengetahui pasti berapa usia 

kehamilannya, Padahal mengetahui usia kehamilan itu sangat penting agar bisa 

diketahui perkembangan dan perkiraan waktu lahirnya. 

Tindakan yang selama ini dilakukan calon ibu untuk memantau pertumbuhan 

dan ingin mengetahui usia kehamilan serta perkiraan kelahiran calon anak yaitu 

harus membaca panduan perawatan kehamilan, mencari informasi dengan 

mengunjungi Puskesmas, klinik bersalin atau berkonsultasi langsung dengan dokter 

atau bidan. Hal ini menjadi kurang efisien karena untuk menghindari kelelahan dan 

mempermudah ibu hamil, tetapi ibu hamil ingin tetap memantau pertumbuhan dan 

usia kehamilan serta perkiraan kelahiran setiap saat. Semakin bertambahnya 

perkembangan teknologi di zaman era informatika seperti ini seharusnya informasi 

seperti itu bukanlah hal yang sulit didapat, sehingga diperlukannya sebuah sistem 

informasi yang mudah dan praktis yang dapat di buka setiap saat. 

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan diatas peneliti ini bermaksud 

membuat aplikasi untuk membantu calon ibu dalam memantau pertumbuhan 

kehamilan dan mengetahui usia kehamilan serta perkiraan calon anak yang akan 
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lahir. Sehingga ibu hamil tidak perlu lagi untuk datang ke Puskesmas, klinik 

bersalin atau berkonsultasi langsung dengan dokter atau bidan. Dengan pembuatan 

aplikasi ini peneliti berharap dapat berguna untuk ibu hamil.  

Adapun dalam pembuatan laporan ini penulis mengambil beberapa dari 

penelitian terdahulu antara lain. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdiana, Lili, dan 

Setiawan, Heri dengan judul “Perancangan Aplikasi Monitoring Kesehatan Ibu 

Hamil Berbasis Mobile Android” menghasilkan rancangan aplikasi menggunakan 

diagram konteks untuk alur sistem yang berjalan untuk menampilkan rancangan 

interface aplikasi.[1] 

Penelitian Setiawan, Iwan, dan Hamidin, Dini  yang berjudul “Rancang 

Bangun Aplikasi Posyandu Ibu Dan Anak Berbasis Web Menggunakan Framework 

Codeigniter (Studi Kasus : Posyandu Desa Pekuncen)” kekurangan rancangan ini 

adalah belum diaplikasikan atau dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi 

android.[2] 

Penelitian yang dilakukan Saputra, Sandi Yogo Dwi, Kania, Raden, dan 

Qurohman, Taufik dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Fase Kehamilan 

Berbasis Android Menggunakan Metode Fuzzy Logic Pada Puskesmas Carenang” 

aplikasi ini nantinya menyediakan berbagai macam fitur yang membantu ibu hamil 

dalam mencari informasi dan mengedukasi cara merawat kehamilan. [3] 

Penelitian Agus Salim Syamsudin Pure, Uning Lestari, dan Erma Susanti 

yang berjudul “Aplikasi Panduan dan Monitoring pada Ibu Hamil Berbasis Android 

Guidance and Monitoring Application Of Android Based Pregnant Women” 

Aplikasi ini dapat membantu ibu mendapatkan informasi berupa artikel kehamilan 

berdasarkan usia kehamilannya, mencatat statistik grafik perkembangan berat 

badan ibu per minggunya, informasi perkembangan janin perminggunya, serta 

pengingat jadwal agenda untuk ibu.[4] 

Penelitian Gunawan Wicahyono, Arief Setyanto, dan Suwanto Raharjo yang 

berjudul “Aplikasi Mobile Smart Birth Untuk Monitoring Ibu Hamil” 

menghasilkan aplikasi untuk menampilkan data mobilitas harian ibu hamil secara 

teratur dengan memanfaatkan teknologi Smart Health.[5] 
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Penelitian Julizal, Lukman, dan Imam Sunoto yang berjudul “Rancang 

Bangun Aplikasi Sistem Monitoring Pertumbuhan Anak Sebagai Alat Deteksi 

Pertumbuhan” menghasilkan aplikasi pendeteksi perkembangan anak dan balita.[6] 

Penelitian Irfan Nurihsan dan Fikri Akbar Falcata Winata yang berjudul 

“Drug Monitoring Information System Development On Mother Medika Clinic Web 

Based” mempermudah dalam monitoring informasi obat pada klinik medika dengan 

Web Base. [7] 

Penelitian Setyawati, dan Fenty Ariany yang berjudul “Sistem Monitoring 

Tumbuh Kembang Balita / Batita di Tengah Covid-19 Berbasis Mobile” Membantu 

untuk mengontrol pertumbuhan balita di tengah covid-19. [8] 

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan dibuat sebuah 

“Aplikasi Monitoring Pada Ibu Hamil Berbasis Android”. Diharapkan aplikasi 

ini dapat membantu ibu hamil dalam memantau pertumbuhan kehamilan dan 

mengetahui usia kehamilan serta perkiraan calon anak yang akan lahir. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari Latar belakang di atas bisa dirumuskan masalah yaitu tentang bagaimana 

membuat sebuah aplikasi berbasis android sebagai panduan untuk mengetahui 

perkembangan usia kehamilan dan tips selama masa hamil beserta artikel seputaran 

kehamilan ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dengan rumusan masalah tersebut, maka diperlukan batasan masalah 

sehingga pembahasan dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun 

batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya untuk perangkat berbasis Android. 

2. Aplikasi hanya untuk single user atau satu pengguna untuk satu hp. 

3. Menghitung usia kandungan hanya untuk ibu yang memiliki jangka siklus haid 

atau menstruasi teratur. 

4. Pada aplikasi ini hanya berisi tentang penghitungan prediksi usia kandungan, 

tips masa hamil, artikel kehamilan dan daftar rumah sakit lokasi rumah sakit. 
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5. Kalkulator perkiraan masa hamil tidak dapat memperkirakan secara pasti 

tanggal usia kehamilan pada ibu hamil. Ibu hamil tetap harus memeriksa 

kandungannya ke dokter atau bidan. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan dari Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi panduan yang lebih 

praktis untuk digunakan bagi para ibu yang sedang hamil agar mendapatkan 

pengetahuan tentang perkembangan usia kehamilannya, serta informasi seputar 

kehamilan lainnya. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Memberikan kemudahan pada ibu hamil untuk mengetahui usia kehamilan. 

2. Membantu ibu hamil untuk mengetahui tips seputaran kehamilan. 

3. Memudahkan ibu hamil untuk mencari artikel seputaran kehamilan. 

4. Membantu ibu hamil untuk mencari rumah sakit tempat bersalin dengan mudah 

karena sudah tersedia di aplikasi. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi yang penulis susun terdiri dari lima bab. 

Berikut penjabarannya : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang Latar belakang rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Menguraikan teori-teori yang mendukung judul, tools yang 

digunakan untuk mendukung pembuatan aplikasi, dan tinjauan 

pustaka. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan model penelitian, teknik pengumpulan data dan alat 

bantu pengembangan sistem. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis masalah sistem yang berjalan, analisis kebutuhan sistem 

usulan, perancangan sistem, hasil, dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. 


