
BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kecerdasan buatan
Kecerdasan buatan melambangkan sebuah aspek ilmu komputer yang

berperan seperti manusia (meniru kerja otak manusia).
Pada aplikasi kecerdasan buatan terdapat 2 potongan yang sangat dibu-

tuhkan yaitu, yang pertama adalah basis Pengetahuan (knowledge base), dimana
terdapat fakta-fakta sebuah teori pemikiran dari 1 hubungan dengan lainnya, kedua
motor Inferensi (Inference Engine) merupakan keahlian mengutip sebuah resolusi
kesimpulan beralaskan pengalaman. Kecerdasan buatan dapat dilihat pada Gam-
bar 2.1.

Gambar 2.1. Konsep kecerdasan buatan (Octavina dan Fadlil, 2014)

2.2 Sistem Pakar
Sistem pakar (expert system) merupakan sistem yang memungut ilmu

kepakaran seorang manusia kedalam sebuah sistem, agar sebuah komputer dapat
menyeleseikan suatu permasalahan yang dilakukan oleh para ahli (Kusumadewi,
2003). Pengalihan keahlian seorang ahli untuk dialihkan lagi kepada seseorang
yang belum ahli dalam sebuah bidang tertentu merupakan tujuan sistem pakar. Di-
dalam sistem pakar terdapat 3 komponen, yaitu (Kusumadewi, 2003):

1. User interface berguna untuk memasukkan keahlian seseorang ke dalam
basis pengetahuan dan melancarkan koneksi dengan user.

2. Knowledge base berisi semua fakta, hubungan dan interaksi sebuah domain
tertentu.

3. Mesin inferensi melakukan menganalisis pengetahuan dan kesimpulan yang
didasari oleh basis pengetahuan.

2.2.1 Struktur Sistem Pakar
Didalam struktur sistem pakar terdapat 2 bagian utama antara lain lingkung-

an pengembangan (development environment), merupakan memasukkan penge-



tahuan seorang ahli atau seorang pakar kedalam lingkungan dan lingkungan kon-
sultasi. Struktur sistem pakar bisa dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Konsep kecerdasan buatan (Arhami, 2005)

2.2.2 Komponen Sistem Pakar
Sistem pakar terdapat tiga komponen, yaitu basis pengetahuan (Knowledge

Base), Mesin Inferensi (Inference Engine), dan Antarmuka Pemakai (User Inter-
face). Blok umum hubungan dari ketiga komponen sistem pakar tersebut dapat
dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Konsep kecerdasan buatan (Arhami, 2005)

Dari Gambar 2.3 diketahui 3 komponen utama, yaitu: basis pengetahuan
(knowledge bases), motor inferensi dan interface.

1. Representasi kepakaran (knowledge base) melukiskan metode yang dipakai
untuk melakukan sebuah pengkodekan kepakaran dalam sebuah sistem
pakar. Representasi kepakaran dimaksudkan untuk mengangkat sifat-sifat
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yang bergubna, dan membuat informasi tercantum dapat diakses oleh strate-
gi penanggulangan masalah.

2. Antar muka pengguna merupakan sebuah software yang menyediakan untuk
berkomunikasi antar dengan pengguna dengan sistem.

3. Mesin inferensi adalah sebuah program komputer untuk penalaran menge-
nai informasi yang ada dalam basis pengetahuan untuk mendapatkan kesim-
pulan.

2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pakar
Menurut Syahromi (2016) adapun kekurangan dan kelebihan sistem pakar,

berikut adalah kelebihan sistem pakar yaitu:
1. Mendukung orang awam untuk menyeleseikan perkara tanpa dukungan

pakar.
2. Menyandang kemampuan untuk mengakses kepakaran dan keahlian para

ahli baik yang biasa maupun yang langka.
3. Meningkatkan kualitas dan produktifitas.
4. Selaku asisten para ahli sehingga memudahkan pekerjaan para ahli.
5. Dapat menyesuaikan waktu dalam pengutipan hasil.

Adapun berbagai kelemahan sistem pakar diantaranya sebagai berikut yaitu:
1. Tidak ada agunan bahwa sistem pakar memuat 100% kepakaran yang diper-

lukan.
2. Biaya untuk arsitektur, mengimplementasikan dan merawat dapat sangat

mahal terkait seberapa lengkap kemampuannya.
3. Pembangunan sistem pakar terkait ada tidaknya pakar dibidangnya sehingga

pembangunannya dapat hambatan.

2.3 Pakar
Pakar merupakan seseorang yang mempunyai sebuah keahlian dibidang ter-

tentu (Turban, 1993). Menurut Tarigan (2015), pakar/ahli (human expert) adalah
sseeorang yang memiliki kemampuan pemahaman suatu masalah, misalnya: pena-
sehat hukum, mekanik mobil, dan lain-lain.

2.4 Metode Forward Chaining
Jumlah metode yang dapat pelaksanaan berisi sistem pakar, diantaranya

metode forward chaining, backward chaining, certainty factor, bayes, dan lain-
nya. Obeservasi terkait forward chaining telah banyak diteliti oleh sejumlah peneliti
sebelumnya, diantaranya mendiagnosis dini penyakit tuberculosis di Jawa Timur
(Kusumadewi, 2003). Menurut Tarigan (2015) forward chaining dimulai dari

7



sekumpulan data menuju kesimpulan, penalaran ini berdasarkan dengan fakta yang
ada, forward chaining berarti strategi yang digunakan dalam sistem pakar untuk
mendapatkan kesimpulan/keputusan yang dimulai dengan menelusuri fakta-fakta
dan tempat (Sugiharni dan Divayana, 2017). Pencocokkan fakta atau pernyataan
dimulai dari bagian sebelah kiri (IF), dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta
terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis (Ishak, 2013). Algoritma for-
ward chaining digambarkan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Algoritma forward chaining (Kusumadewi, 2003)

Secara umum proses penalaran dengan forward chaining adalah sebagai
berikut:

1. Strategi inferensi dimulai melalui mendapatkan fakta-fakta.
2. Memperoleh fakta baru memerlukan aturan-aturan yang asumsinya sesuai

dengan fakta yang diketahui.
3. Proses yang tercantum di lanjutkan hingga tujuannya berhasil atau sampai

tidak ada lagi aturan yang asumsinya sesuai dengan fakta yang ada.
Tugas akhir ini mengunakan rule dengan format IF-THEN (JIKA-MAKA)

untuk membedah suatu permasalahan gizi buruk pada balita. Rancangan sistem
forward chaining berbasis rule dapat dilihat pada Gambar 2.5.
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Gambar 2.5. Rancangan forward chaining berbasis aturan (Rengganis, 2016)

Keterangan rancangan forward chaining berbasis aturan sebagai berikut:
U: Umur balita
JKL: Jenis kelamin laki-laki
JKP: Jenis kelamin perempuan
BB: Berat badan
HI-H3: Hasil (kurus, normal, gemuk)
R1-R9: Rekomendasi atau saran

2.5 Unified Modelling Languange (UML)
Unified modelling language (UML) adalah sebuah alat bantu pendeskrip-

sian dan desein perangkat lunak. UML dideskripsikan oleh beberapa diagram di-
antaranya (Hendini, 2016):

1. Use case Diagram adalah sesuatu yang berguna untuk memvisualisasikan,
menspesifikasikan dan pengarsipan kebutuhan dari sebuah sistem. Use case
diagram menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan oleh user/pengguna sis-
tem yang sedang berjalan.

2. Actifity diagram (aktifitas) melukiskan workflow (aliran kerja) atau aktifitas
dari sebuah sistem atau prosedur bisinis.

2.6 Tinjauan Tentang Gizi
Gizi ialah satu suatu prosedur makhluk hidup mengonsumsi makanan yang

dimakan secara normal melalui proses digesti, penyerapan, pengangkutan, peny-
impanan, metabolism dan mengeluarkan zat yang tidak dipakai untuk memper-
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tahankan kehidupan. Gizi yang baik merupakan landasan kesehatan yang dapat
mempengaruhi kekebalan tubuh, kerentaan terhadap penyakit, serta pertumbuhan
fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kema-
tian sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Suharidewi dan
Pinatih, 2015).

Usia balita menggambarkan usia yang paling berguna dalam prosedur tum-
buh kembang anak. Pada di usia balita dari 0-5 tahun merupakan dimana masa per-
tumbuhan dengan gejala kuantitatif berupa perubahan ukuran dan jumlah sel. Per-
tumbuhan yang baik dapat dilihat dari bertambahnya berat badan dan tinggi badan
seiring dengan bertambahnya usia balita. Tumbuh kembang balita erat kaitannya
dengan asupan zat gizi yang dikonsumsi setiap hari dari makanan (Kusuma dkk.,
2016).

2.6.1 Jenis Gizi Buruk
Secara garis besar pemicu anak terkena gizi buruk lantaran asupan makanan

yang kurang atau anak ada kalanya sakit/terkena infeksi. Kenyataan dilapangan
menunjukan bahwa anak gizi buruk dengan gejala klinis (marasmus, kwashiorkor,
marasmik-kwasihorkor) umumnya disertai dengan penyakit jangkitan seperti diare,
infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), Tubercolosis (TBC) dan penyakit lainnya
(Rohaeti 2014).

Marasmus adalah kekurangan karbohidrat atau kalori, salah satu struktur
kurangnya gizi yang buruk paling sering ditemukan pada balita, penyebabnya an-
tara lain karena asupan makanannya yang sangat kurang, infeksi, pembawaan lahir,
prematuritas, kesehatan lingkungan. Kwashihorkor adalah kekurangan protein, k-
washiorkor lebih banyak didapati pada usia dua hingga tiga tahun, yang sering ter-
jadi pada anak yang terlambat menyapih sehingga komposisi gizi makanan tidak
seimbang terutama dalam hal protein. Kwasihorkor dapat terjadi pada konsumsi
energy yang cukup atau lebih. Malnutrisi dapat terjadi oleh karena kekurangan gi-
zi (undernutrisi) maupun karena kelebihan gizi (overnutrisi), keduanya disebabkan
oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh dan asupan zat gizi. Marasmik-
Kwasihorkor adalah kekurangan karbohidrat atau kalori dan protein, jenis penyak-
it gizi buruk ini adalah gabungan dari jenis marasmus dan kwashiorkor (Halim,
Pradipta, dan Irawati, 2016).

2.6.2 Konsep Dasar Timbulnya Masalah Gizi
persoalan gizi pada biasanya adalah persoalan kesehatan bagi masyarakat,

namun penanggulannya tidak dapat dilakukan dengan penghampiran instrumen
dan penyajian kesehatan, penyebab persoalan gizi adalah multifactor oleh karena
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penghampiran menanggulanginya harus mengaitkan beragam sector yang terkait
(Mayasari, Yusuf, dan Amir, 2014). Persoalan gizi didalam kependudukan. Di
Indonesia, persoalan gizi ini juga merupakan salah satu persoalan dalam pengem-
bangan manusia. Secara bertahap, sebenarnya Indonesia telah mampu menurunkan
prevalensi balita gizi kurang dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen
pada tahun 2007. Ini menunjukkan bahwa proses pencapaian target millennium
Development goals (MDGs) secara bertahap dapat dilakukan oleh Indonesia, tetapi
masih terdapat beberapa persoalan penting yang menjadi kendala dalam penguran-
gan kasus gizi kurang di Indonesia (Saputra dan Nurrizka, 2012).

Pertama, terdapat disparitas prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk di-
antar provinsi dan kabupaten, ini menunjukkan bahwa secara nasional masih ter-
dapat persoalan-persoalan balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk di In-
donesia. Pada provinsi Riau terutama pada kabupaten Kampar terdapat kasus 12
anak gizi buruk, 45 anak kurang gizi dan 5 anak berat badan lebih pada 5 ke-
camatan dikabupaten Kampar (Dinkes Kabupaten Kampar, 2016, uptd Kampar,
2018). Berikut tabel kasus gizi buruk, gizi kurang dan berat badan lebih di K-
abupaten Kampar. Tabel balita yang terkena gizi buruk di Kabupaten Kampar dapat
dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Daftar balita terkena gizi buruk, gizi kurang dan berat badan lebih

Kecamatan
Gizi Buruk Gizi Kurang BB Lebih
L P L P L P

Tapung 3 2 7 9 - -
Kuok 2 1 1 2 - -
Kampar Kiri 1 2 2 2 - -
Kumantan - 1 2 4 - -
Kampar Utara - - 11 5 2 3

2.7 Gambaran Umum kabupaten Kampar
Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan undang2 nomor

12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kabupaten Kampar terdiri dari 22
kecamatan dan 250 desa atau kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kecamatan Kabupaten Kampar

Kecamatan

Kampar Kiri Tapung
Kampar Kiri Hulu Tapung Hulu
Kampar Kiri Hilir Tapung Hilir

11



Tabel 2.2 Kecamatan Kabupaten Kampar (Tabel lanjutan...)

Kecamatan

Kampar Kiri Tengah Bangkinang

Gunung Sahilan Bangkinang Seberang
XII Koto Kampar Kampar
Koto Kampar Hulu Kampar Timur
Kuok Rumbio Jaya
Perhentian Raja Kampar Utara
Salo Tambang
Siak Hulu

1. Jumlah Penduduk kabupaten Kampar berdasarkan hasil registrasi penduduk
pertengahan tahun 2016 berjumlah 765.340 jiwa. Dibandingkan dengan
jumlah penduduk pada tahun 2015 berjumlah 767.300 jiwa dan pertengan-
gahan tahun 2014 berjumlah 739.061 jiwa.

2. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Kampar Pusat kesehatan masyarakat dis-
ingkat puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelanggarakan u-
paya kebugaran yang bersifat global, selaras, meluas dapat diperoleh oleh
asosiasi. Berikut adalah table 3 jumlah puskesmas di Kabupaten Kampar.
Tabel puskesmas kabupaten kampar pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Puskesmas Kabupaten Kampar

Puskesmas Kode Puskesmas Kode Puskesmas Kode Puskesmas
Kampar Kiri P1406010101 Kel. Lipat Kain, Kec. Kampar Kiri Perawatan
Kampar Kiri Hulu I P1406010101 Ds. Gema, Kec. Kampar Kiri Hulu Non Perawatan
Kampar Kiri Hulu II P1406011202 Ds. Batu Sasak, Kec. Kampar Kiri Hulu Non Perawatan
Kampar Kiri Hilir P1406012101 Kel. Sungai Pagar, Kec. Kampar Kiri Hilir Perawatan
Gunung sahilan i P1406013201 KDs. Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahi-

lan
Non Perawatan

Gunung sahilan ii P1406013202 Ds. Gunung Sari, Kec. Gunung Sahilan Non Perawatan
Kampar kiri tengah P1406014201 Ds. Simalinyang, Kec. Kampar Kiri Te-

ngah
Non Perawatan

Xiii koto kampar i P1406020101 Ds. Batu Bersurat, Kec. XIII Koto Kampar Perawatan
Xiii koto kampar ii P1406020202 Ds. Gunung Bungsu, Kec. XIII Koto Kam-

par
Non Perawatan

Xiii koto kampar iii P1406020203 Ds. Koto Mesjid, Kec.XIII Koto Kampar Non Perawatan
Koto kampar hulu P1406020204 Sibiruang, Kec.XIII Koto Kampar Non Perawatan
Bangkinang barat P1406030101 Jl. M. Yamin Merangin No. 44, Kec.

Bangkinang Barat
Perawatan

Salo P1406031201 Ds. Sipungguk, Kec. Salo Non Perawatan
Tapung i P1406040101 Ds. Petapahan, Kec. Tapung Perawatan
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Tabel 2.3 Puskesmas Kabupaten Kampar (Tabel lanjutan...)

Puskesmas Kode Puskesmas Kode Puskesmas Kode Puskesmas
Tapung ii P1406040202 Ds. Pantai Cermin, Kec. Tapung Non Perawatan

Tapung P1406040203 Non Perawatan
Tapung hulu i P1406041101 Ds. Suka Ramai, Kec. Tapung Hulu Perawatan
Tapung hulu ii P1406041202 Ds. Senama Nenek, Kec. Tapung Hulu Non Perawatan
Tapung hilir i P1406042101 Ds. Kota Garo, Kec. Tapung Hilir Perawatan
Tapung hilir ii P1406042202 Ds. Tanah Tinggi, Kec. Tapung Hilir Non Perawatan
Bangkinang P1406050201 Jl. Merdeka No. 3 Kec. Bangkinang Kota Non Perawatan
Bangkinang se-
berang

P1406051201 Ds. Laboi Jaya SP 1 SKP A, Kec. Bangki-
nang

Non Perawatan

Kampar P1406060101 Ds. Air Tiris, Kec. Kampar Perawatan
Kampar timur P1406061201 Ds. Kampar, Kec. Kampar Timur Non Perawatan
Rumbio jaya P1406062201 Ds. Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya Non Perawatan
Kampar utara P1406063201 Ds. Sawah, Kec. Kampar Utara Non Perawatan
Tambang P1406070201 Ds. Sungai Pinang, Kec. Tambang Non Perawatan
Siak hulu i P1406080201 Ds. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu Non Perawatan
Siak hulu ii P1406080202 Ds. Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu Non Perawatan
Siak hulu iii P1406080203 DS. Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu Non Perawatan
Perhentian raja P1406081201 Ds. Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja Non Perawatan

2.8 Android
2.8.1 Pengenalan Android

Android menurut Hermawan (2011) ialah OS Mobile yang berkembang di
tengah OS lainnya. OS lainnya seperti Windows Mobile, i-Phone OS, Symbian,
dan masih ada lagi juga memasarkan kecanggihan isi dan optimal berjalan di atas
perangkat hardware yang ada. Akan tetapi, OS yang ada ini berjalan dengan me-
mentingkan aplikasi inti yang dibangun sendiri tanpa memandang potensi dari ap-
likasi aspek ketiga. Oleh sebab itu, adanya definisi dari aplikasi aspek ketiga untuk
dapat data asli ponsel. Android memasarkan sebuah lingkungan yang berbeda un-
tuk developer. Setiap aplikasi mempunyai tingkatan yang sama. Android tidak
memisahkan antara aplikasi inti dengan aplikasi aspek ketiga. API yang tersedia
memasarkan akses ke hardware, maupun data-data ponsel sekalipun, atau data sys-
tem sendiri. Bahkan pengguna dapat menghapus aplikasi inti dan menggantikannya
dengan aplikasi aspek ketiga.

2.8.2 Sejarah android
Android adalah sistem operasi yang dikembangkan untuk perangkat mobile

berbasis Linux. Pada awalnya sistem aktifitas ini dikembangkan oleh Android Inc.
yang selanjutnya dibeli oleh Google pada tahun 2005. Dalam usaha peningkatan
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Android, pada tahun 2007 diformatlah Open Handset Alliance (OHA), sebuah kon-
sorsium dari sebagian perusahaan, yaitu Texas Instruments, Broadcom Corporation,
Google, HTC, Intel, LG, Marvel Technology Group, Motorola, Nvidia, Qualcomm,
Samsung Electronics, Sprint Nextel, dan T-Mobile dengan maksud untuk mempub-
likasikan standar terbuka untuk perangkat mobile. Pada tanggal 9 Desember 2008,
ia dinyatakan bahwa 14 anggota baru akan berasosiasi dalam Proyek Android, ter-
masuk PacketVideo, ARM Holdings, Atheros Communications, Asustek Computer
Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc.”
(Hermawan, 2011).

2.8.3 Arsitektur Android
Sistem aktifitas Android dibangun beralaskan kernel Linux dan mempunyai

arsitektur seperti pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Arsitektur android (Hermawan, 2011)

1. Linux Kernel
Android bergantung pada Linux versi 2.6 untuk layanan sistem inti seper-
ti keamanan, manajemen memori, manajemen proses, network stack, dan
model driver. Kernel juga berpean menjadi lapisan antara hardware dan
seluruh software.

2. Libraries Satu set libraries dalam bahasa C/C++ yang digunakan oleh
bermacam-macam komponen pada sistem Android.
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3. Android Runtime
Satu set libraries inti yang mempersiapkan sebagian besar manfaat yang
tersedia di libraries inti dari bahasa pemrograman Java. Setiap aplikasi akan
berjalan sebagai proses sendiri pada Dalvik Virtual Machine (DVM). DVM
adalah suatu fitur berbentuk virtual machine yang dapat memaksimalkan
perangkat mobile.

4. Application Framework
Peningkatan aplikasi ini mempunyai akses penuh ke Android sama deng-
an aplikasi inti yang telah tersuguh. Pengembang dapat dengan mudah
mengakses informasi lokasi, mengatur alarm, memasukkan pemberitahuan
ke status bar dan lain sebagainya. Arsitektur aplikasi ini dirancang untuk
memudahkan penggunaan kembali komponen, aplikasi apa pun dapat mem-
publikasikan kemampuan dan aplikasi lain dapat menggunakan kemampuan
mereka sesuai batasan keamanan. Dasar dari aplikasi adalah seperangkat
layanan dan sistem, yaitu berbagai View yang digunakan untuk membentuk
UI, Content Provider yang menguatkan aplikasi berbagi data, ResourceM-
anager mencadangkan akses bukan kode seperti grafik, string dan layout,
Notification Manager yang akan membuat aplikasi dapat menampilkan tan-
da pada status bar dan ActivityManager yang berguna menata daur hidup
dari aplikasi.

5. Applications
Susunan ini adalah susunan aplikasi, serangkaian aplikasi akan ditemukan
pada perangkat mobile. Aplikasi inti yang telah diperoleh pada android ter-
masuk kalender, kontak, SMS, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini
dicatat dengan bahasa pemrograman Java.

2.9 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4. Penelitian terdahulu

Penulis Judul Hasil
Rengganis (2016) Perancangan Sistem

Pakar Status Gizi Bali-
ta. Berdasarkan Indeks
Antropometri Berat Badan
Terhadap Umur (BB/U)
menggunakan Metode
Forward Chaining.

Status gizi adalah keadaan
keseimbangan gizi seseo-
rang berisi bentuk variable
terpilih. Status gizi bali-
ta bisa diagnosa secara kon-
tan memakai antropometri.
Dengan kemajuan teknolo-
gi, mulai dikembangkan sis-
tem pakar dengan berbagai
metode, salah satunya for-
ward chaining. Dalam tu-
gas akhir ini, data yang per-
lu dimasukkan kedalam sis-
tem diantaranya jenis ke-
lamin, umur, serta berat
badan balita. sample yang
dipakai pada tugas akhir i-
ni sebanyak dua puluh da-
ta balita. Hasil dari peneli-
tian ini berupa perangkat
lunak berbasis web yang
memberikan hasil berben-
tuk status gizi balita, dan
dari hasil pengujian, dida-
patkan sebanyak tiga data
yang berselisih antara hasil
analisis manual dengan hasil
analisis sistem pakar.

Halim dkk.
(2016)

Sistem Pakar Diagnosa gi-
zi buruk anak-anak dengan
metode certainty factor (stu-
di kasus:puskesmas beji ko-
ta batu)

Pada penelitian ini menggu-
nakan metode certainty fac-
tor yang menghasilkan diag-
nosa gizi buruk dan mam-
pu memberikan penanganan
pada anak yang mengalami
gizi buruk tersebut.
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Tabel 2.4 Penelitian terdahulu (Tabel lanjutan...)

Penulis Judul Hasil
Mulyani, Erwan-
di, dan Aryanti
(2015)

Sistem Pakar Diagnosis Gizi
Buruk Pada Balita Meng-
gunakan Metode Forward
Chaining di Puskesmas
Tinewati

Pada penelitian ini dibuat
sistem pakar menggunakan
metode forward chaining,
yang mana dapat diagnosa
gizi buruk melalui pengu-
kuran antropometri terlebi-
h dahulu untuk menunjuk
status gizi balita, akhirnya
dilanjutkan ke tahap di-
agnosis beralaskan gejala-
gejala yang diketahui se-
hingga dapat memanifes-
tasikan penyakit gizi buruk
pada balita. Tujuan dari
tugas akhir ini adalah un-
tuk membentuk dan membu-
at sistem pakar yang mam-
pu diagnosa gizi buruk pada
balita dari umur 1-5 tahun.
Pembuatan sistem pakar ini
menggunakan bahasa pem-
rograman java dan my SQL
sebagai databasenya. Ap-
likasi ini dapat menopang
bidan dalam memutuskan
status gizi balita berlan-
daskan berat badan per u-
mur (BB/U) dan mendiag-
nosa gizi beralaskan gejala-
gejala yang diketahui.
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