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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Berdasarkan data statik dari WHO (World Health Organization) pada tahun 

2013, terdapat lebih kurang 1.5 juta bayi terlahir prematur per tahunnya dan terus 

bertambah. Akan tetapi estimasi untuk angka kelahiran bayi prematur di Indonesia 

belum tersedia. Bayi yang terlahir prematur pada umumnya berusia kurang dari 37 

minggu pada saat persalinan. Dan terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kesehatan dari bayi prematur yaitu detak jantung, suhu, berat badan, 

serta kadar bilirubin darah bayi. Pada umumnya bayi yang terlahir prematur di 

letakkan didalam inkubator dan dimonitor secara bertahap. Akan tetapi harga untuk 

menyewa inkubator sangat mahal dan tidak semua orang tua bayi dapat menyewa 

inkubator tersebut.  

Saat ini Yayasan Bayi Prematur Indonesia(YABAPI) telah menyebar 

luaskan inkubator bayi buatan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) ke seluruh 

nusantara melalui agen relawan dengan tujuan mengurangi angka kematian bayi 

prematur di Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia belum mengetahui 

tentang adanya peminjaman inkubator gratis ini, karna peminjaman inkubator gratis 

baru diberitakan dari mulut ke mulut. Proses peminjaman inkubator bayi ini cukup 

mempersulit calon peminjam inkubator bayi, dikarnakan calon peminjam harus 

menghubungi kantor pusat terlebih dahulu untuk mengirimkan data formulir para 

calon peminjam, lalu kantor pusat mencari agen relawan yang masih memiliki 

inkubator bayi, kemudian inkubator diantarkan ke peminjam. 

Dari permasalahn tersebut peneliti bertujuan untuk membuat suatu aplikasi 

demi mempermudah peminjam mendapatkan bantuan inkubator segera. Dengan 

adanya platform open source untuk pembuatan aplikasi android, penulis bertujuan 

untuk membuat Aplikasi Pemimjaman Inkubator Bayi Gratis Berbasis Android 

demi mempermudah para peminjam inkubator bayi menghubungi agen relawan dan 

mempersingkat waktu datang nya inkubator bayi ke lokasi peminjam. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Merancang desain aplikasi untuk peminjam dan juga relawan yang mudah 

dipahami oleh setiap kalangan dan merealisasikannya sehingga calon 

peminjam dapat dengan mudah menghubungi agen relawan terdekat. 

2. Merancang aplikasi peminjam dan relawan yang dapat saling berinteraksi.  

 

1.3.  Batasan Masalah 

Pada pembuatan aplikasi ini dibatasi pada hal berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat hanya mampu beroperasi pada perangkat smartphone 

berbasis android. 

2. Aplikasi ini hanya berguna pada wilayah yang memiki jaringan internet. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Mempermudah para peminjam inkubator bayi untuk menghubungi agen 

relawan yang berada dekat dengan peminjam. 

2. Membantu relawan dalam proses pendataan para peminjam. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penulis harapkan dalam pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Memberikan jalur alternatif agar calon peminjam dapat langsung terhubung 

oleh agen relawan terdekat. 

2. Berpartisipasi dalam gerakan mencegah meningkatnya kematian bayi 

prematur di Indonesia. 

3. Bangga dapat menciptakan suatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat 

Indonesia. 
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1.6.  Sistematika Penulisan Laporan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

Laporan. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini diurai teori-teori yang mendasari pembahasan berkaitan dengan 

penelitian yang akan dibuat. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan metode yang nantinya akan dipakai dalam proses 

pembuatan aplikasi. 

BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas hasil data penelitian dan analisa dari data didapat 

dari proses aplikasi keika dijalankan pada smartphone. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan laporan ini dan saran 

guna memperbaiki kekurangan pada aplikasi yang dibuat. 

 

 

 

Defry Nanda Fernawan. Aplikasi Peminjaman Inkubator Bayi Gratis Berbasis Android. 
UIB Repository ©2020




