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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Untuk 

tetap menjaga kesehatan, seseorang dapat melakukan olahraga rutin, mengatur pola 

makan yang baik, tidur yang cukup, dan menjaga agar tepat memiliki emosi yang 

postif. Salah satu aktifitas yang secara umum dilakukan oleh orang untuk menjaga 

agar tubuhnya tetap sehat adalah dengan berolahraga.  

Pada saat ini, ada begitu banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan baik oleh 

diri sendiri maupun secara bekelompok. Namun dikarenakan adanya kesibukan yang 

berbeda antar individu, olahraga yang dilakukan secara individual menjadi pilihan 

bagi mereka yang memiliki kesibukan tinggi. Fitness merupakan salah satunya. 

Peningkatan popularitas fitness dapat dengan mudah kita jumpai di kota-kota besar, 

dimana hampir setiap pusat perbelanjaan memiliki sebuah pusat latihan kebugaran.  

Pada umumnya, seseorang yang melakukan fitness tidak mengetahui secara 

pasti dampak apa yang terjadi pada tubuhnya setelah selesai melakukan fitness. Selain 

itu, tidak adanya pencatatan terhadap aktifitas fitness yang dilakukan, menyebabkan 

latihan yang dilakukan menjadi tidak efektif dan teratur. Pengelola pusat latihan 

kebugaran, sudah memberikan solusi bagi masalah diatas yakni dengan menyediakan 

fasilitas personal trainer bagi mereka yang ingin mendapatkan asisten dalam 
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melakukan fitness. Namun untuk mendapatkan fasilitas seperti ini, dana yang perlu 

dikeluarkan tidaklah sedikit dan tidak bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat 

menengah kebawah. 

1.2 Perumusan Masalah 

Tingginya biaya personal trainer menyebabkan seseorang melakukan fitness 

tanpa aturan dan pengetahuan yang cukup akan fitness itu sendiri. Tanpa adanya 

personal trainer, latihan yang dilakukan selama fitness menjadi tidak efektif. 

Seseorang tidak dapat bertahan lama dalam melakukan fitness apabila selalu 

melakukannya sendiri dan tidak memiliki kontrol latihan dan teknik dalam 

melakukan latihan fitness itu sendiri. 

Oleh karena itu adanya teknologi yang semakin canggih seperti yang ada 

sekarang harus dapat dimaksimalkan untuk mendukung kehidupan manusia, salah 

satunya dalam bidang olahraga. Dalam bidang olahraga, masalah yang kerap muncul 

adalah ketika seseorang malas untuk melakukan latihan pada saat-saat tertentu. Dari 

hasil pencarian informasi dari duniafitnes.com, hambatan terbesar dalam melakukan 

diet maupun pembentukan badan adalah mental block. Hal ini berarti hambatan 

terbesar bukanlah berasal dari faktor eksternal, melainkan berasal dari diri sendiri. 

Agar seseorang dapat terus semangat dalam menjalani latihan untuk mendapatkan 

tubuh yang sehat atau bentuk tubuh yang ideal diperlukan motivasi. Selain motivasi, 

ketidaktahuan seseorang akan cara-cara untuk melakukan latihan yang benar akan 
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membuat perkembangan otot dan bentuk tubuh seseorang menjadi sangat lambat. 

Orang yang mengalami kondisi ini akan mudah sekali menjadi malas karena tidak 

kunjung mendapatkan bukti bahwa apa yang ia lakukan selama ini bermanfaat bagi 

tubuhnya. Oleh karena itu dengan didukung kemajuan perangkat smartphone, dapat 

ditemukan suatu solusi yang berupa pembuatan suatu aplikasi praktis pada sebuah 

perangkat smartphone yang dapat berfungsi seperti layaknya personal trainer pada 

sebuah gym. Solusi tersebut adalah pembuatan aplikasi pendukung olahraga pada 

smartphone. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan seseorang dapat terus menjaga 

rutinitas olahraga mereka, sambil tetap dapat mengetahui program dan cara yang 

benar dalam melakukan fitness, sehingga diharapkan setelah menggunakan aplikasi 

ini, orang teresebut akan mendapatkan pengalaman menggunakan personal trainer 

namun tanpa biaya sama sekali. Pengalaman menggunakan personal trainer dapat 

dicapai cukup dengan melakukan instalasi aplikasi ini pada smartphone yang 

digunakan. 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java untuk Android 

2) Aplikasi berjalan pada smartphone bersistem operasi android minimal Ice 

Cream Sandwich. 
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3) Aplikasi dibuat agar dapat menentukan program fitness terbatas bagi 

pengguna aplikasi yang dibagi menjadi tiga kategori, antara lain: ectomorph, 

mesomorph, dan endomorph. 

4) Program fitness yang dihasilkan berupa set latihan yang dilakukan selama tiga 

kali dalam seminggu 

5) Aplikasi tidak menyentuh hal yang berkaitan dengan pengaturan makan 

seseorang 

6) Analisis yang dihasilkan program hanya menggunakan data latihan selama 

dua minggu terakhir sebagai perbandingan 

1.4 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi personal assistant 

pendukung latihan kebugaran (fitness) dalam sebuah perangkat smartphone yang 

memiliki fitur-fitur untuk membantu pengaturan kegiatan fitness yang dilakukan oleh 

user. 

1.5 Metodologi 

 Untuk menyelesaikan masalah ini, metode-metode yang akan digunakan 

adalah: 

1) Melakukan studi pustaka dan wawancara untuk mendapatkan berbagai 

informasi yang berhubungan dengan latihan kebugaran atau fitness. 
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2) Merancang dan membuat program fitness yang sesuai dengan karakteristik 

spesifik (ectomorph, mesomorph, endomorph) dari si pengguna aplikasi 

3) Merancang dan membuat suatu aplikasi pendukung latihan kebugaran(fitness) 

dengan menggunakan Eclipse dan bahasa pemrograman Java for Android 

4) Setelah aplikasi selesai dikembangkan makan akan dilakukan pengujian agar 

semua fitur yang ada berjalan dengan baik, dilanjutkan dengan pengujian 

terhadap sepuluh user terkait keberhasilan program dan tingkat kepuasan 

seseorang dalam melakukan fitness dengan atau tanpa menggunakan aplikasi 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian 

ini. Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan rumusan dan 

batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian dan metodologi 

yang digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai sistematika 

penulisan yang digunakan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

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

merancang dan mengembangkan program serta menulis laporan 

penelitian ini. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab ini mengemukakan analisis dari sistem program pendukung 

latihan kebugaran(fitness), perancangan program, dan desain grafis. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai implementasi 

perancangan ke dalam program, tampilan-tampilan yang muncul 

dalam program dan pengujian jalannya program. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


