
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Makanan yang dikonsumsi oleh manusia yang mengandung zat tenaga, zat

pembangun serta zat pengatur menentukan keseimbangan gizi manusia tersebut
(Kusuma, Bintanah, dan Handarsari, 2016). Kebutuhan gizi yang seimbang me-
rupakan kebutuhan yang sangat penting dalam membantu proses pertumbuhan dan
perkembangan pada balita (bayi berumur 0 sampai dengan 5 tahun). Balita merupa-
kan kategori usia yang amat sensitif akan keperluan gizi dan persoalan kesehatan.
Selain itu, balita menggambarkan fase paling berarti dalam proses tumbuh kem-
bang anak. Asupan makanan akan berdampak terhadap aktifitas dan kecerdasan
balita sehingga pada saat proses tumbuh kembang anak balita layak menerima a-
supan makanan yang pantas dengan kepentingan gizi balita (Amalia, Dachlan, dan
Santoso, 2014).

Karena keseimbangan gizi balita sangat penting, maka orang tua perlu
mengetahui status gizi balitanya. Sehingga jika status gizi balita buruk, maka orang
tua bisa mengambil tindakan untuk pengobatan. Diagnosa status gizi balita harus
dilakukan oleh ahli gizi. Terbatasnya jumlah ahli gizi di Indonesia menyebabkan
sulitnya orang tua untuk mengetahui tingkat gizi anaknya (Kusuma dkk., 2016). Hal
ini diperburuk dengan kurangnya kesadaran orang tua tentang gizi balita, sehing-
ga masalah ini tidak mendapatkan penanganan secara tepat dan cepat (Rengganis,
2016).

Kabupaten Kampar Provinsi Riau saat ini masih kekurangan tenaga kese-
hatan dan ahli gizi di dua puluh satu kecamatan daerah terpencilnya. Sehingga
kasus anak kurang gizi masih tinggi di kabupaten tersebut, seperti yang terdapat
pada Kecamatan Tapung, Kecamatan Kuok, Kecamatan Kampar Kiri, desa Kuman-
tan dan Kecamatan Kampar Utara, yaitu: 12 anak gizi buruk; 45 anak kurang gizi;
dan 5 anak berat badan berlebih. Jumlah penduduk di Kabupaten Kampar adalah
765.340 jiwa (Dinkes Kabupaten Kampar, 2016) sedangkan jumlah Pusat Kese-
hatan Masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Kampar hanya 31 puskesmas (Ke-
mentrian Kesehatan RI, 2016). Ahli gizi biasanya hanya terdapat satu orang di
masing-masing puskesmas. Artinya, jumlah ahli gizi tidak sepadan dengan jumlah
penduduk yang ada di Kabupaten Kampar.

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka
tugas akhir ini membuat sebuah aplikasi sistem pakar untuk diagnosa gizi buruk pa-
da balita. Sistem pakar adalah salah satu komponen dari metode kecerdasan buatan



yang telah mengambil untuk membenahi suatu pekerjaan (Rengganis, 2016).
Dengan aplikasi ini nantinya membantu setiap otang tua untuk mengetahui

jenis gizi buruk anaknya secara mandiri, dan membantu pemerintah dalam menga-
tasi kelangkaan ahli gizi. Pakar yang digunakan pada pengembangan sistem pakar
ini adalah ahli gizi yang bekerja di Puskesmas Kampar Utara. Pendidikan dari ahli
gizi adalah A.Mg ahli madya gizi dan SKM serjana kesehatan masyarakat ahli gizi,
dan, S.Gz. serjana gizi.

Aplikasi ini dibuat berbasis Android agar setiap orang tua bisa mendiag-
nosa gizi anaknya kapan saja dan dimana saja, Sistem pakar berbasis Android
telah berhasil diterapkan di berbagai sistem pakar, seperti: (1) aplikasi sistem pakar
berbasis mobile untuk mendiagnosis dini menginitis (Hardiyanti, Isnanto, dan Win-
dasari, 2017), (2) sistem pakar berbasis Android untuk diagnosas penyakit kulit
kucing (Nurajizah dan Saputra, 2018) dan (3) sistem pakar pendeteksi kerusakan
hanphone berbasis Android (Pangkey, Poekoel, dan Lantang, 2016).

Pada tugas akhir ini menggunakan metode forward chaining, metode i-
ni menggunakan fakta-fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut.
Metode ini dipilih karena telah sukses diterapkan di berbagai bidang, seperti: (1)
status gizi balita (Rengganis, 2016), (2) penyakit manusia (Supartini dan Hindar-
to, 2016); (Burhan, Taslim, dan Bahar, 2013) dan (3) mendiagnosa hama anggrek
(Istikomah, 2018).

Sebenarnya penelitian tentang status gizi anak telah pernah dilakukan oleh
penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rengganis (2016) dan Laksana
dan Sriyulia (2016). Rengganis (2016) hanya mengukur status gizi menggu-
nakan indeks antropometri berat badan menurut umur. Sedangkan tugas akhir ini
mengajukan pernyataan-pernyataan berupa gejala yang di alami oleh pasien dan
mendapatkan hasil jenis gizi buruk yang dialami. Laksana dan Sriyulia (2016)
hanya melakukan diagnosa dengan cara penginputan berat badan,sedangkan saya
melakukan diagnosa dengan cara mencentang pernyataan yang berdasarkan gejala-
gejala yang di alami oleh pasien, dan Laksana dan Sriyulia (2016) masih berbasis
desktop sedangkan penelitian ini berbasis android.

Berdasarkan dari uraian di atas maka tugas akhir ini membuat judul ”Sis-
tem Pakar Berbasis Android untuk Diagnosa Gizi Buruk Pada Balita Menggunakan
Metode Forward Chaining”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut Bagaimana membuat program aplikasi sistem pakar berbasis andro-
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id untuk diagnosa gizi buruk pada balita menggunakan metode forward chaining.

1.3 Batasan Masalah
Agar tetap terarah dan terfokus pada permasalahan yang diangkat, maka

ruang lingkup dibatasi pada:
1. Mesin inferensi menggunakan forward chaining.
2. Diagnosa gizi, dengan cara mengajukan pernyataan-pernyataan gejala yang

dialami oleh anak, dan mendapatkan hasil gizi buruk jenis Marasmus, Kwa-
sihorkor, dan Marasmik-Kwasihorkor.

3. Aplikasi dikerjakan berbentuk mobile, dan platform yang dipakai adalah
android.

4. Pakar yang terlibat dalam tugas akhir ini 2 orang adalah ahli gizi Fairuza
ulfah A.Mg, SKM, dan Mukarramah S.Gz.

5. Pendekatan ekspansi sistem memakai metode waterfall yaitu sampai dengan
tahap implementasi.

6. Pemeriksaan sistem memakai black box dan user acceptance test (UAT).

1.4 Tujuan
Tujuan tugas akhir ini adalah:

1. Melantarkan basis pengetahuan dalam komponen aturan IF-THEN untuk
diagnosa gizi buruk pada balita berdasarkan gejala yang dialami oleh anak.

2. Menerapkan basis pengetahuan yang telah dibuat ke sebuah sistem pakar
berbasis android dengan menggunakan metode inferensi forward chaining.

1.5 Manfaat Penelitian
Dengan dirancang dan menyusun sistem pakar untuk menunjukkan jenis gi-

zi buruk pada anak balita dari umur 0 sampai dengan 5 tahun diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mencegah dan
menanggulangi masalah gizi buruk pada balita yang terpadu di tanah air
dan berkesinambungan.

2. Hasil tugas akhir ini mampu digunakan sebagai bahan pijakan bagi
penelitian-penelitian selanjutnya yang menganalisis mengenai kasus sistem
pakar.

3. Berfungsi untuk membantu menangani permasalahan dalam diagnosa gejala
gizi buruk pada anak balita sehingga nanti dapat diketahui jenis gizi buruk
pada anak.

4. Mengurangi jumlah penderita gizi buruk.
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5. Sistem ini dapat menyeleseikan masalah tanpa kehadiran seorang dokter (ji-
ka dokter berhalangan hadir), karena mampu mengambil keputusan seperti
seorang dokter.

6. Membantu memberi pemahaman kepada orang tua agar dapat melakukan
pencegahan sejak dini terhadap masalah gizi.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
Berisi tentang deskripsi umum isi Tugas Akhir yaitu: (1) Latar Belakang,

(2) Perumusan Masalah, (3) Batasan Masalah, (4) Tujuan, dan (5) Manfaat Tugas
Akhir, (6) Sistematika Penulisan.

BAB 2. LANDASAN TEORI
Berisi tentang teori-teori yang didapat dari buku, jurnal yaitu: (1) Kecer-

dasan Buatan, (2) Sistem Pakar, (3) Pakar, (4) Metode Forward Chaining, (4) Uni-
fied Modelling Languange (UML), (5) Tinjauan Tentang Gizi, (7) Gambaran Umum
Kabupaten Kampar, (8) Android.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian tu-

gas akhir ini, yaitu: (1) Metodologi Penelitian, (2) Penentuan Pakar, (3) Penentu-
an Metode, (4) Akuisisi Pengetahuan Pakar, (5) Pembentukan Basis Pengetahuan
Rule/aturan, (6) Pengembangan Aplikasi.

BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN
Berisi tentang analisis data-data perusahaan dan perancangan sistem pakar,

yaitu: (1) Analisa Sistem Terdahulu, (2) Analisa Sistem Usulan, (3) Penyakit Gizi
Buruk, (4) Perancangan Antarmuka.

BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan perancangan yang

dibangun serta hasil dari pengujian sistem, yaitu: (1) Implementasi dan Pengujian,
(2) Hasil Implementasi, (3) Pengujian Sistem.

BAB 6. PENUTUP
Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah

dibahas dan juga memberikan saran-saran yang sekiranya diperlukan.

4


	1 Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3 Batasan Masalah
	1.4 Tujuan
	1.5 Manfaat Penelitian
	1.6 Sistematika Penulisan


