
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wajah merupakan salah satu poin penting dari seseorang yang sering

kali mendapat perhatian utama, mulai dari bagian mata, hidung, mulut, dan

kulit. Khusus pada kulit, terbagi menjadi beberapa jenis kulit, diantaranya 

kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, kulit campuran dan kulit sensitif. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kulit wajah terbagi menjadi beberapa jenis 

diantaranya adalah musim, cuaca, kelembapan udara, kebiasaan dan lain-lain. 

Perbedaan jenis kulit tersebut tentunya akan berpengaruh pada jenis perawatan 

yang dilakukan oleh seseorang.

Perawatan wajah merupakan satu dari berbagai hal yang sangat penting 

dari kehidupan wanita. Saat ini, telah tersedia berbagai macam metode 

perawatan yang ditawarkan pada masyarakat, mulai dari perawatan alami 

sampai perawatan dengan bantuan teknologi. Berbagai macam media pun 

ramai memberikan informasi mengenai tips-tips perawatan kepada 

masyarakat. Banyak dari masyarakat akhirnya mempraktikkan informasi 

perawatan yang ditawarkan, namun sebagian dari masyarakat tersebut 

melakukan kesalahan salah satunya dengan melakukan perawatan yang tidak 

sesuai dengan jenis kulit wajahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah aplikasi yang dapat 

membantu memberikan informasi mengenai jenis kulit, dan metode perawatan 

yang dapat membantu memberikan informasi mengenai jenis kulit, dan 

metode perawatan yang tepat pada user sesuai dengan jenis kulitnya tersebut.
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1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat berdasarkan latar belakang di 

atas adalah bagaimana membuat aplikasi penentuan jenis kulit wajah pada 

wanita.

1.3 BatasanMasalah

Batasan masalah yang diangkat adalah:

a. Hanya diperuntukkan bagi wanita

b. Hanya menentukan jenis wajah berdasarkan kadar minyak pada 

wajah

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui dan membangun 

aplikasi yang dapat menentukan metode perawatan wajah yang sesuai dengan 

jenis kulit wajah pengguna.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Diharapkan dapat membantu pengguna dalam menentukan perawatan 

yang cocok dengan jenis kulitnya, sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan terapan perawatan pada kulit yang salah.

b. Dapat pula membantu mengurangi pengeluaran dana perawatan medis 

atau konsultasi perawatan yang biasanya dilakukan dengan 

mengunjungi dokter atau klinik kecantikan tertentu.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam membangun aplikasi ini terdiri dari 

metode pengumpulan data, dan metode pengembangan sistem, yaitu:

a. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperlukan menggunakan metode sebagai 

berikut:
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1. Metode studi pustaka, mengumpulkan berbagai informasi terkait 

penelitian dari beberapa sumber kepustakaan seperti buku dan 

sunber-sumber lainnya (internet, artikel, hasil-hasil penelitian 

sebelumnya, dan jurnal).

2. Metode wawancara, mengumpulkan informasi terkait penelitian 

dari dokter SpKK sebagai narasumber.

b. Pengembangan sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:

1. Analisis sistem

Pada tahap ini penulis mengidentifikasi masalah, membuat 

gambaran umum sistem, model yang digunakan, dalam 

pembuatan sistem ini model yang digunakan adalah metode 

pohon keputusan, serta menganalisis kebutuhan sistem yang 

digunakan dalam menentukan jenis kulit wajah.

2. Perancangan

Pada tahap ini penulis merancang kebutuhan sistem dalam 

bentuk diagram dengan menggunakan flowchart, use case 

diagram, activity diagram serta penulis juga merancang desain 

interface.

3. Pengkodean

Pengkodean dilakukan untuk mengimplementasikan sistem 

yang telah dirancang menggunakan Android SDK, 

ADT(Android Development Tools) dan Android Studio.

4. Analisis kinerja

Analisis kinerja dilakukan untuk menguji kinerja sistem 

yang telah dibuat dengan perangkat mobile secara langsung serta 

mengevaluasi jika terjadi error atau kesalahan pada 

penggunaan.
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1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, sistematika penulisan dibagi 

menjadi beberapa bab untuk mempermudah pembahasan, yaitu:

BAB I Pendahuluan, merupakan gambaran-gambaran umum dari 

penelitian yang dijalankan, beserta masalah yang terjadi dan juga solusi untuk 

masalah tersebut dengan bantuan sistem yang akan dibangun. Dalam bab ini,

terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, memuat mengenai dasar-dasar teori yang sesuai 

dengan topik yang di angkat juga mengenai penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Dasar teori yang akan dijelaskan dalam bab ini 

diantaranya adalah metode Baumann, jenis-jenis kulit wajah dan perawatan, 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi kulit wajah.

BAB III Analisis Sistem, berisi tentang identifikasi masalah, gambaran 

umum sistem, model keputusan, dan analisis kebutuhan sistem yang akan 

digunakan dalam pembuatan sistem ini.

BAB IV Perancangan sistem, meliputi pemodelan diagram dengan 

menggunakan flowchart, use case diagram, activity diagram dan perancangan 

desain interface. 

BAB V Implementasi dan Pengujian, berisi tentang implementasi 

aplikasi untuk menentukan jenis dan perawatan kulit wajah dan analisis 

kinerja aplikasi.

BAB VI Simpulan dan saran, merupakan bab simpulan dan saran 

dimana peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

mencoba mengajukan saran yang diharapkan dapat membantu meningkatkan 

kembali aplikasi yang telah dibangun.


