
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

1.1.1  Identifikasi Masalah  

Haid merupakan peristiwa yang dialami seorang wanita sebagai tanda siap 

bereproduksi atau menghasilkan keturunan, sebab haid juga berupa pembuangan 

sel telur yang tidak mengalami pembuahan. Faktor penting dalam menentukan 

kehamilan adalah masa subur. Masa subur adalah proses dilepaskannya sel telur 

matang kedalam rahim dalam satu siklus haid.Oleh karena itu sebaiknya wanita 

memperhatikan siklus haid dan mengetahui masa subur agar memiliki kesehatan 

organ reproduksi yang baik.  

Syndrome prahaid (Syndrome premenstrual)atau yang biasa dikenal dengan 

PMS adalah kumpulan gejala fisik, psikologis, dan emosi yang terkait dengan 

siklus menstruasi wanita. PMS memang kumpulan gejala akibat perubahan 

hormonal yang berhubungan dengan siklus saat ovulasi (pelepasan sel telur dari 

ovarium) dan haid. Sindrom itu akan menghilang pada saat menstruasi dimulai 

sampai bebrapa hari setelah selesai haid.  

Menstruasi atau haid adalah tanda bahwa anak perempuan sudah beranjak 

dewasa. Hormon-hormon kewanitaan telah berkembang secara alami dan menjadi 

matang. Menstruasi pertama kali biasanya muncul menjelang akhir usia pubertas. 

Sedangkan masa subur merupakan sebuah masa dalam siklus menstruasi wanita 

dimana terdapat sel telur yang matang yang siap dibuahi, sehingga bila wanita 

tersebut melakukan hubungan seksual maka dimungkinkan terjadi kehamilan. 

Menstruasi  merupakan  hal yang  pasti  dialami  oleh  setiap  wanita. Setiap wanita 

ketika menstruasi ada yang mengalami siklus mentruasi yang teratur dan ada juga 

yang mengalami siklus menstruasi tidak teratur. Sebagian wanita sulit untuk 

menghitung masa suburnya. Tidak  semua  wanita  menandai  siklus  

menstruasinya. Alasannya bermacam-macam, sebagai salah satu contohnya 

seorang wanita karir yang tidak mempunyai waktu untuk menuliskan pada buku 

agenda ataupun direpotkan dengan penandaan kalender.   



 

 

Masa subur untuk seorang wanita sangat penting karena untuk mendukung 

terwujudnya program kehamilan atau penunda kehamilan. Jika Wanita dapat 

mengetahui masa suburnya secara akurat dan cepat maka tujuan untuk menunda 

kehamilan ataupun untuk mempercepat kehamilan akan lebih mudah. Melihat  

pentingnya  melakukan  perhitungan  terhadap  siklus  menstruasi  dan untuk 

mengetahui tentang kesehatan yang harus dilakukan, sudah  sepatutnya  setiap  

wanita  melakukan  perhitungan dan mengetahui informasiinformasi tentang 

kesehatan wanita.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat ditandai 

dengan adanya banyak orang yang mempunyai gadget dan mencari informasi 

melalui website. Banyak aplikasi menghitung masa subur berbasis android yang 

bisa didownload di play store,penulis ingin mengembangkan aplikasi menghitung 

masa subur berbasis android dikarenakan aplikasi menghitung masa subur yang 

sudah ada kurang adanya fitur-fitur yang bisa mempermudah pengguna dalam 

bertanya ke ahlinya seperti dokter dan bidan, aplikasi ini tidak hanya berupa 

tampilan menghitung masa subur saja, tetapi memiliki fitur untuk menampilkan 

artikel tentang kesehatan tentang wanita, informasi seputar menstruasi,   

Dan notifikasi atau pemberitahuan hari masa subur tersebut, chat interaktif dengan 

pakarnya (dokter atau bidan) sehingga pengguna dapat berkomunikasi secara 

langsung tanpa harus datang menemui pakarnya secara langsung. Aplikasi ini 

dibuat untuk mempermudahkan pengguna terutama wanita yang sibuk dengan 

pekerjaannya agar bisa menghitung masa suburnya, mengetahui prediksi 

menstruasi yang akan datang, mengetahui informasi seputar menstruasi, 

konsultasi dengan ahlinya (dokter atau bidan), dengan mudah.  

  

2.1.1 Analisa Masalah  

  Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka diperoleh analisa masalah seperti 

yang telah diketahui tentang   

  

  

2.1  Batasan Masalah  



 

 

Ruang lingkup dari proposal skripsi ini dibatasi khusus untuk menganalisa 

perhitungan masa subur pada wanita. Dengan hasil yang diharapkan dapat membuat 

berupa Aplikasi Elektronik Premenstrual Syndrom (EPMS) berbasis Android.  

3.1 Rumusan Masalah  

Dalam pembuatan aplikasi ini terdapat batasan-batasan dari masalah yang 

dihadapi supaya pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan 

secara terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Batasan –batasan masalah tersebut antara lain adalah :  

1. Apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan dan pembuatan aplikasinya 

?  

2. Mengapa dibuat aplikasi tersebut ?  

3. Bagaimana mengelola fitur-fitur yang ada pada Aplikasi Elektronik 

Premenstrual Syndrome (EPMS)  

4.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian aplikasi Elektronik Premenstrual Syndrome (EPMS) 

bebrbasis android ini untuk mengetahui keakuratan dalam perhitungan masa subur.  

5.1 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian adalah untuk mendapatkan data-data yang akurat 

sebagai bukti Aplikasi Premenstrual Syndrome layak digunakan.  


