
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pola hidup sehat merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihilangkan dari 

kehidupan kita. Kesehatan bagi Ibu hamil sangat penting Secara umum, semua 

orang memiliki penyakit masing-masing walaupun sesorang tersebut belum 

mengetahuinya. 

Kesehatan Ibu Hamil adalah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam 

siklus kehidupan seorang perempuan karena sepanjang masa kehamilannya dapat 

terjadi komplikasi yang tidak diharapkan. Setiap Ibu Hamil akan menghadapi risiko 

yang bias mengancam jiwanya. Oleh karena itu, setiap ibu hamil memerlukan 

asuhan selama masa kehamilannya. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah 

satu indikator untuk melihat derajat kesehatan suatu negara.  

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki angka kematian ibu 

(AKI) yang 305 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu atau setiap 2 jam ada 

dua ibu hamil, bersalin, nifas, yang meninggal karena berbagai penyebab seperti 

pendarahan dan penyakit jantung. Salah satu indikator tingkat kesehatan yang 

penting dan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia adalah masih tingginya angka 

kematian ibu (AKI) yaitu 305/100.000 kelahiran hidup berdasarkan survey 

penduduk antar sensus (SUPAS).  

Kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih jauh dari keadaan yang 

diharapkan karena besarnya jumlah ibu dan bayi yang meninggal. Dari sekitar 5 

juta kehamilan pertahun sekitar 20.000 kehamilan berakhir dengan kematian ibu. 

Kejadian bayi lahir mati pada tahun 2015 sebanyak 33.278 pada tahun 2016 terjadi 

penurunan kematian bayi sebanyak 1.271 sehingga menjadi 32.007 kematian bayi, 

dan tahun 2017 angka kematian bayi juga menurun sangat pesat, sebanyak 10.294 

kasus kematian bayi sedangkan angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2015 

sebanyak 4.999 di tahun 2016 angka kematian ibu(AKI) sebanyak 4.912 terdapat 

penurunan sebanyak 87, dan pada tahun 2017 angka kematian ibu(AKI) menuru 

sehingga menjadi 1.712 angka kematian ibu (AKI) (Departemen Kesehatan RI, 

2017).  

Berdasarkan penjelasan diatas dan untuk mengatasi permasalahan yang ada 

maka penulis mengangkat judul “Aplikasi Pola Hidup Sehat Ibu Hamil Berbasis 

Android”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini yaitu bagaimana membuat aplikasi informasi pola hidup sehat ibu 

hamil serta menyediakan sebuah informasi tentang lokasi Bidan dengan sistem 

berbasi Android. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang di tentukan untuk mempermudah penerapan program 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Pembuatan aplikasi berbasis android. 

2. Apilikasi hanya melakukan perhitungan berat badan ibu hamil. 

3. Menampilkan pemetaan bidan yang ada di kec. Pati. 

4. Memberikan informasi pola hidup sehat ibu hamil. 

5. Ruang lingkup sistem berada di wilayah Kab. Pati. 

6. Peta virtual menggunakan Google Map.  

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menginformasikan bahwa aplikasi pola hidup sehat ibu hamil 

berbasis Android bisa di implementasikan di sistem operasi Android. 

2. Untuk mengetahui bahwa aplikasi pola hidup sehat ibu hamil berbasis  

Android dapat mempermudah serta membantu ibu hamildalam 

mendapatkan informasi dan mengetahui lokasi bidan yang ada, serta 

memberikan wawasan informasi mengenai materi kesehatan ibu hamil 

dan perhitungan berat badan. 

3. Untuk menginformasikan bahwa penggunaan media smartphone pada 

Aplikasi Pola Hidup Sehat Ibu Hamil Berbasis  Android dapat 

memudahkan pengguna karena berbasis android dan dapat diakses kapan 

saja dan dimana saja. 
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1.5. Manfaat 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian antaralain : 

1. Membantu dan mempermudah para ibu hamil mendapatkan informasi mengenai 

pola hidup sehat. 

2. Agar para ibu hamil lebih mudah mengetahui lokasi bidan yang ada di kab. Pati. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 

 

 

 

 


