
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

World Health Organization (WHO) mendefinisikan bahwa Berat Bayi 

Lahir Rendah adalah bayi yang terlahir dengan berat kurang dari 2500 gram. 

Tahun 2011 mencapai sekitar 15% bayi atau sebanding dengan 20 juta jiwa di 

seluruh Indonesia  yang terlahir dalam keadaan BBLR(UNICEF, 2013). Negara 

berkembang menjadi salah satu Negara yang paling banyak melahirkan bayi 

dalam keadaan BBLR dimana Indonesia menjadi salah satunya (WHO, 2014).  

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum 

mencapai umur 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun 

yang sama. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan 

keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat 

sensitif terhadap lingkungan tempat orangtua si bayi tinggal dan sangat erat 

kaitannya dengan status sosial orangtua si bayi. (Profil Kesehatan Provinsi Riau, 

2015) 

AKB di Indonesia mencapai 32 per 1000 kelahiran hidup dengan 

penyebab kematian bayi terbanyak disebabkan oleh kelahiran berat bayi lahir 

rendah (BBLR) dimana persentase kematian mencapai 27,9 %. (Direktorat 

Kesehatan RI). Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi yaitu 

sebanding dengan 2 dibanding 10 kelahiran. Provinsi Riau merupakan salah satu 

perovinsi yang memiliki tingkat AKB yang tinggi yaitu sekitar 24 per 1000 

kelahiran hidup (Profil Kesehatan Provinsi Riau, 2015). 

AKB Provinsi Riau mencapai 24 per 1000 kelahiran hidup dimana angka 

ini menunjukan untuk perlunya tenaga kerja kesehatan untuk lebih 

memperhatikan Kesehatan Ibu dan Anak di wilayah terpencil yang belum 

menggunakan teknologi dalam ilmu kebidanan seperti puskesmas.(Profil 

Kesehatan Provinsi Riau). 
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Puskesmas merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan masyarakat 

yang bertanggung jawab dalam kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat yang bekerja dalam kegiatan pokoknya (Depkes, 1991).  Berat bayi 

lahir sudah bisa diprediksikan sejak usia kandungan ibu 9 bulan atau 37 minggu 

oleh bidan di puskesmas dengan beberapa variabel yang dapat mengklasifikan 

berat bayi lahir sehingga selama menunggu proses kedatangan bayi lahir pihak 

kesehatan maupun pihak keluarga dapat mempersiapkan tindakan yang tepat 

terhadap bayi (Kosim, 2009) Dalam proses pengklasifikasian data ibu untuk 

memprediksi berat lahir diperlukan pemodelan data yang dapat menentukan berat 

bayi saat lahir salah satunya yaitu menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan.  

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan pemodelan data yang kuat yang 

mampu menangkap dan mewakili hubungan Input-Output yang kompleks, karena 

kemampuannya untuk memecahkan beberapa masalah relatif mudah digunakan, 

ketahanan untuk menginput data kecepatan untuk eksekusi, dan 

menginisialisasikan sistem yang rumit. (Hamid, 2011 ) 

JST memiliki beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan berbagai jenis kasus dengan karakteristik. (Samsodin, 2010 dalam 

Chasani, 2013 ).  salah satunya yaitu metode Learning Vector Quantization 

(LVQ). JST adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem 

saraf secara biologis, seperti proses informasi pada otak manusia. Elemen kunci 

dari paradigm ini adalah struktur dari sistem pengolahan informasi yang terdiri 

dari sejumlah besar elemen pemrosesan yang saling berhubungan (neuron), 

bekerja serentak untuk menyelesaikan masalah tertentu. Cara kerja JST seperti 

cara kerja manusia, yaitu belajar melalui contoh (Sutojo, dkk. 2011) 

Pengembangan algoritma LVQ sudah mengalami variasi LVQ 3 dimana 

sebelumnya telah ada LVQ 2 dan LVQ 2.1.  Algoritma LVQ dasar (LVQ1) vektor 

referensi yang paling dekat dengan vektor input saja yang diperbaharui. 

Sedangkan untuk variasi LVQ 3, dua vektor (pemenang dan runner-up) 

diperbaharui jika beberapa kondisi dipenuhi. Ide pengembangan algoritma LVQ 

adalah jika input memiliki taksiran jarak yang sama dengan vektor pemenang dan 
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runner-up, maka masing-masing vektor tersebut harus melakukan pembelajaran 

(Fausett, 1994). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Erfan, dkk. 2015) dalam 

mengklasifikan berat bayi lahir dengan Probabilistic Neural Network Dan Regresi 

Logistik diperoleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa penelitiannya 

berhasil diterapkan dengan memperoleh akurasi sebesar 86.67%. 

Penelitian selanjutnya mengenai LVQ3 oleh (Budianita, 2013) dalam 

membandingkan LVQ1 dengan pengembangannya variasi algoritma LVQ 

diperoleh hasil pengujian bahwa algoritma LVQ3 lebih baik dibandingkan dengan 

LVQ1 yakni nilai rata-rata akurasi dengan LVQ3 adalah 95.2% sedangkan nilai 

rata-rata akurasi dengan LVQ1 adalah 88%.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka pada 

penelitian ini akan dibangun sistem prediksi menerapkan Learning Vector 

Quantization 3 (LVQ3) untuk kasus prediksi berat bayi lahir. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang 

diatas maka didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana menerapkan metode 

Learning Vector Quantization 3 (LVQ 3) untuk prediksi berat bayi lahir. 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dibutuhkan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan 

yang akan dilakukan. Ruang lingkup yang akan dibahas adalah: 

1. Parameter yang diinputkan ada 6 yaitu Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil, 

Status Gizi, Tinggi Fundus Uteri (TFU), Hemoglobin, Lingkar Lengan Atas 

(LILA) dan Usia Kehamilan. 

2. Jumlah data ibu yang akan diprediksi yaitu 156 ibu dimana data ini di dapat 

dari data ibu tahun 2016 di Puskesmas Air Molek. 

3. Hasil akhir atau output yang didapatkan dari sistem adalah prediksi jenis 

berat bayi lahir yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Berat Bayi Lahir 

Normal (BBLN) dan Berat Bayi Lahir Makrosomia (BBLM) . 
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4. Penelitian ini hanya untuk memprediksi berat bayi lahir tunggal di daerah-

daerah terpencil. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian yang  dilakukan dalam Tugas Akhir ini untuk menerapakan 

metode Learning Vector Quantization versi 3 dalam memprediksi berat bayi lahir. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN  

 Menguraikan tentang latar belakang masalah berat bayi lahir, rumusan 

masalah dalam prediksi berat bayi lahir, Batasan Masalah yang akan diteliti, 

Tujuan Penelitian yang akan dilakukan, dan sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI  

   Menjelaskan tentang mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

berat bayi lahir, model pengembangan sistem yang akan dibuat serta penjelasan 

teori-teori yang mendukung pembuatan sistem ini menggunakan metode Learning 

Vector Quantization 3 dalam prediksi berat bayi lahir. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN  

    Menjelaskan rangkaian tahapan dalam pembuatan sistem dari 

pengumpulan data, analisa data, perancangan sampai implementasi dan pengujian 

sistem yang akan dibuat dalam prediksi berat bayi lahir . 

BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

    Menjelaskan analisa dari sistem yang akan dibangun dengan 

menerapkan Jaringan Syaraf Tiruan menggunakan Learning Vector Quantization 

versi 3 dalam prediksi berat bayi lahir 
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BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

   Menjelaskan hasil dari perancangan sistem yang telah dilakukan 

sebelumnya yang mana berisi implementasi dari metode yang diterapkan  

kedalam sebuah sistem informasi. 

BAB VI. PENUTUP 

    Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Prediksi berat 

bayi lahir dengan menerapakan Jaringan Syaraf Tiruan menggunakan metode 

Learning Vector Quantization 3 (LVQ 3). 

 


