
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab Pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah 

yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dalam 

pembuatan sistem untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan, serta 

sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir. 

 

1.1 Latar Belakang 

Buta warna merupakan kelainan pada mata yang disebabkan karena 

adanya kerusakan pada struktur sel kerucut dan sel batang pada retina mata. 

Penderita buta warna terbagi menjadi dua yaitu buta warna total dan buta warna 

parsial. Buta warna total  hanya mampu  melihat warna hitam, putih dan abu-abu, 

sedangkan buta warna parsial merupakan buta warna yang tidak dapat 

membedakan warna tertentu seperti hijau, kuning, merah, dan biru. Tes Ishihara 

merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui adanya kelainan buta warna, tes 

Ishihara menggunakan plate Ishihara dalam melakukan tes buta warna. Plate 

Ishihara  terdiri dari serangkaian lingkaran yang terdiri dari banyak titik berwarna 

kecil, setiap plate Ishihara memiliki nilai interpretasi yang berbeda-beda antara 

mata normal dengan penderita gangguan pengelihatan warna 

Tes buta warna Ishihara umumnya dilakukan secara manual dengan cara  

memperlihatkan lembar-lembar plate Ishihara oleh seorang petugas medis, 

selanjutnya pasien akan diminta untuk menyebutkan angka yang terlihat pada 

plate Isihara tersebut. Petugas medis akan menyimpulkan apakah pasien termasuk 

penderita buta warna total, buta warna parsial atau mata normal, berdasarkan 

jawaban yang telah dijawab oleh pasien. 

 Proses tes buta warna Ishihara manual menggunakan cetakan buku tes buta 

warna di mana warna plate Ishihara dapat memudar seiring berjalannya waktu 

sehingga dapat terjadi salah penafsiran dalam mengenali pola angka. Proses tes 

buta warna hanya dapat dilakukan oleh petugas medis dikarenakan petugas medis 

sudah memiliki pengetahuan dalam mendifiniskan arti dari nilai plate Ishihara,



sehingga untuk masyarakat umum hanya dapat melakukan tes buta warna di 

sebuah klinik atau rumah sakit.  

 Permasalahan tersebut memunculkan sebuah ide untuk membuat sebuah 

aplikasi tes buta warna yang menerapkan Metode Ishihara sehingga aplikasi ini 

dapat menjadi alat bantu dalam melakukan pemeriksan tes buta warna sejak dini. 

Penelitian ini menggunakan plate Ishihara yang dirancang oleh Dr.Shinobu 

Ishihara sebagai objek dalam melakukan tes buta warna. Aplikasi Tes Buta Warna 

Ishihara pada penelitian ini, dapat menentukan jenis karakter mata normal, buta 

warna merah-hijau, buta warna tipe protanopia, buta warna tipe deutanopia, dan 

buta warna total. 

 Aplikasi Tes Buta Warna Ishihara dibangun pada perangkat mobile, karena 

sifatnya yang portable. Salah satu platform yang paling baik digunakan untuk 

pengembangan aplikasi adalah sistem operasi Android,  disamping itu pengguna 

perangkat mobile berbasis Android sudah sangat banyak berkembang di 

masyarakat, sehingga pemanfaatan aplikasi nantinya akan lebih mudah tersebar di 

masyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan tes buta warna Metode Ishihara pada 

perangkat Android sehingga mampu mendiagnosa apakah user termasuk 

mata normal, penderita buta warna merah hijau, buta warna protanopia, 

buta warna deutanopia, dan buta warna total. 

2. Bagaimana kesesuaian hasil tes buta warna Metode Ishihara pada aplikasi 

Android dengan  hasil tes buta warna secara manual. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

 



3 

 
 

 
 

1. Menerapkan tes buta warna Metode Ishihara pada perangkat Android, 

sehingga dengan menggunakan aplikasi ini user dapat mengetahui apakah 

user termasuk sebagai mata normal, penderita buta warna merah hijau, 

buta warna protanopia, buta warna deutanopia, dan buta warna total. 

2. Mengetahui keakuratan hasil tes buta warna antara aplikasi dengan tes 

manual.  

 

1.4 Manfaat  

Manfaat dari hasil Aplikasi Tes Buta Warna Ishihara ini diharapkan dapat 

mempermudah petugas medis dan masyarakat terutama pengguna Android dalam 

melakukan tes buta warna dan mengetahui informasi mengenai buta warna. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan agar pembahasan menjadi lebih terarah serta 

untuk menyederhanakan dan membatasi permasalahan. Batasan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gambar plate dan aturan tes buta warna yang digunakan pada aplikasi Tes 

Buta Warna Ishihara Berbasis Android mengimplementasikan gambar 

plate dan aturan tes pada buku Tes Buta Warna Ishihara yang ditulis oleh 

Dr.Shinobu Ishihara.  

2. Hasil tes dari aplikasi tes buta warna ini akan menampilkan jenis diagnosa 

dan nilai persentase dari diagnosa tersebut. 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan pada pembuatan aplikasi Tes Buta 

Warna Ishihara Berbasis Android adalah Bahasa Pemrograman Java 

dengan menggunakan tools Eclipse. Tools SQLite digunakan sebagai 

media penyimpanan pada sistem Android. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang mengenai masalah, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, dan batasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang teori-teori penunjang dalam pembuatan Aplikasi 

Tes Buta Warna Ishihara Berbasis Android, meliputi teori dasar buta 

warna, jenis-jenis buta warna, tes buta warna, dan Metode Ishihara 

dalam menentukan jenis kelainan buta warna. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Berisikan tentang rancangan aplikasi, gambaran umum, sumber data, 

metode analisis, bahasa pemrograman dalam pembuatan aplikasi. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Berisikan tentang pembahasan hasil pengujian tampilan dan analisa 

terhadap keakuratan Aplikasi Tes Buta Warna Ishihara Berbasis 

Android. 

BAB V : PENUTUP 

 Berisikan tentang simpulan yang menjawab permasalahan yang telah 

 dirumuskan dan berisikan saran-saran untuk pengembangan penelitian 

  lebih lanjut. 
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