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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemeriksaan antenatal dan postnatal sangat penting dalam upaya menurunkan 

angka kesakitan dan kematian ibu maupun perinatal. Semenjak Ballantyne pada tahun 

1901 mengumumkan tempat Plea for promaternity hospital di Paris, yang merupakan 

model antenatal pertama di dunia, maka upaya pengawasan kehamilan makin 

berkembang. Pemeriksaan antenatal memberikan manfaat dengan ditemukannya 

berbagai kelainan yang menyertai kehamilan secara dini, sehingga dapat 

diperhitungkan dan dipersiapkan langkah-langkah pertolongan persalinannya. 

Diketahui bahwa janin dalam rahim dan ibunya merupakan satu kesatuan yang saling 

mempengaruhi, sehingga kesehatan ibu yang optimal akan meningkatkan kesehatan, 

pertumbuhan, dan perkembangan janin. Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan 

pemeriksaan antenatal sebanyak 4 kali, yaitu pada setiap trisemester, sedangkan 

trisemester terakhir sebanyak dua kali (Manuaba, 1998). 

Pada zaman sekarang ini, kemajuan teknologi Antenatal mengakibatkan 

teknologi ini dapat dilakukan oleh siapapun hanya dengan bantuan alat USG dan 

piranti lunak yang dapat mentranslasi hasil dari USG ke dalam mesin. Teknologi 

tersebut kemudian digunakan untuk mendeteksi kondisi pada janin. Walaupun 

demikian, hal tersebut menjadi masalah karena tidak semua orang tahu letak tali pusat 
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yang benar bahkan masih ada dokter atau bidan yang kurang berpengalaman dan 

tidak memiliki alat canggih dalam mendeteksi tali pusat pada gambar USG. 

Pada penelitian ini penulis akan membuat aplikasi untuk membantu ibu hamil 

agar dapat mengetahui langsung letak tali pusat pada janin. Cara untuk mendeteksi  

tali pusat bayi pada janin adalah dengan menggunakan ekstrasi gambar USG 

menggunakan pengolahan citra. Pengolahan citra akan digunakan untuk mengolah 

gambar USG menggunakan metode filtering dan thresholding terhadap tali pusat pada 

janin. Kemudian dari analisis daerah janin yang telah didapat, aplikasi akan 

mendeteksi letak tali pusat pada janin.  

1.2 Rumusan Masalah 

Tidak semua orang  dapat mengetahui  tali pusat  pada janin bahkan masih ada 

dokter atau bidan yang kurang berpengalaman dan tidak memiliki alat canggih dalam 

mendeteksi tali pusat pada gambar USG. Padahal, dengan mengetahui tali pusat dapat 

menentukan proses kelahiran bayi. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun aplikasi ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut; 

a. Objek pada penelitian adalah tali pusat janin. 

b. Sumber video diambil dari internet: “20 week Ultrasound (Its a boy)” 

(https://www.youtube.com/watch?v=4XIhADQ8WgE) 

c. Format gambar yang dipakai adalah JPEG, PNG atau BMP. 

d. Teori yang digunakan adalah teori pengolahan citra digital. 
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e. Pembuatan piranti lunak menggunakan bahasa pemrograman C++ dan 

pustaka OpenCV. 

f. Aplikasi hanya dapat menampilkan tali pusat pada janin. 

g. Perancangan dan pengolahan dilakukan pada Desktop PC atau Laptop. 

1.4 Tujuan 

Hasil akhir yang diharapkan adalah aplikasi dapat mendeteksi tali pusat pada 

janin. Aplikasi tersebut akan dapat digunakan dalam penelitian untuk mengetahui 

letak tali pusat pada janin. 

1.5 Metodologi 

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa tahap metode penelitian yang 

harus dilalui, yaitu : 

1. Melakukan studi pustaka untuk mempelajari teori pengolahan citra untuk C++ 

dan OpenCV. 

2. Melakukan pengambilan gambar USG  janin di Internet untuk dijadikan input. 

3. Menerapkan proses pengolahan citra digital pada gambar USG. 

4. Melakukan pendeteksian tali pusat menggunakan metode contour tracing. 

1.6 Struktur Penulisan 

Laporan ini memiliki total lima bab, dan dibentuk dalam format sebagai 

berikut: 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian tugas 

akhir. Kemudian dalam bab ini dibahas mengenai penentuan rumusan masalah dan 
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batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan 

pada penelitian ini. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai sistematika penulisan 

yang digunakan. 

BAB 2. DASAR TEORI 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

merancang dan mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi tali pusat pada janin. 

Beberapa teori yang digunakan adalah filtering, thresholding, contour tracing. 

BAB 3. ANALISA SISTEM DAN DESAIN 

 Bab ketiga ini menjelaskan tentang perancangan sistem dari aplikasi yang 

dibuat untuk mendeteksi tali pusat pada janin. Pada akhir bab ini akan menampilkan 

hasil rancangan aplikasi. 

BAB 4. IMPLEMENTASI DAN HASIL AKHIR 

Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai implementasi 

perancangan aplikasi, implementasi tampilan aplikasi, dan hasil akhir dari pengujian 

aplikasi. Dari hasil akhir pengujian aplikasi penulis dapat menarik kesimpulan dan 

saran. 

BAB 5. KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian, serta saran yang dapat dijadikan bahan masukkan bagi penulis untuk 

pengembangan berikutnya. 

 

 




