
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi yang sangat berkembang pesat saat sekarang ini

membawa pengaruh dalam segala bidang kehidupan, mulai dari industri, ekonomi,

kesehatan dan bidang kehidupan lainnya. Penerapan teknologi informasi juga bisa

dikembangkan dalam badan/instansi pemerintahan, hal ini mampu membantu

sebuah badan/instansi pemerintahan dalam mengembangkan serta menjalankan

program-program yang sesuai dengan visi misi dari badan/instansi tersebut. Hal

ini mengharuskan setiap badan atau instansi dapat bekerja lebih cepat tepat dan

sesuai dengan visi misi dari instansi tersebut, termasuk dalam instansi

pemerintahan seperti BKKBN.

BKKBN merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam

mengontrol laju pertambahan populasi di Indonesia dengan mempertimbangkan

kesejahteraan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia.Namun, faktanya jumlah

pertambahan populasi penduduk di Indonesia setiap tahunnya selalu

meningkat,BKKBN mencatat selama periode 2007 hingga 2012 terjadi

peningkatan angka kelahiran dari 2,6 juta jiwa hingga 2,9 juta jiwa diwilayah Riau

(Republika, 2015).

Penyebabnya dikarenakan masih minimnya pengetahuan informasi tentang

program Keluarga Berencana (KB). Hal ini menyebabkan tingkat keberhasilan

program KB dari tahun ke tahun berkurang. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Humas BKKBN, Setia Edi, mengatakan program keluarga berencana di indonesia

memang menurun bahkan laju pertumbuhan penduduk semakin tak dapat

dikontrol dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2010 saja laju pertumbuhan

penduduk sudah mencapai 1,49 persen, dan ini akan meningkat setiap tahunnya

hingga saat ini (Suara Pembaruan, 2014). Selain itu angka kegagalan dalam

penggunaan KB masih tinggi, pada tahun 2012 saja angka kegagalan mencapai
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1,6% untuk semua cara (Bappenas Rakernas BKKBN, 2013). Dengan semakin

bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya dapat mengakibatkan

permasalahan-permasalahan baru muncul, seperti kurangnya lapangan pekerjaan,

ketersediaan pangan yang terbatas, dan lain-lain.

Dari berbagai sumber diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun

pertumbuhan jumlah penduduk semakin besar dan tidak bisa dikontrol, hal ini

diakibatkan tidak berjalannya program pemerintah khususnya Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan baik. Data-data

pertumbuhan atau laju penduduk hanya digunakan sebagai rekapitulasi dan

publikasi saja namun tidak ada program atau ide baru untuk mencapai fungsi

BKKBN dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk.

Sejauh ini belum ada penelitian lebih lanjut yang memanfaatkan data-data

program Keluarga Berencana yang ada pada BKKBN tersebut. Padahal dengan

kemajuan teknologi dan metode penelitian IT zaman ini sangat memungkinkan

untuk untuk menggunakan data-data tersebut sebagai basis untuk menemukan dan

menggali informasi baru atau pola tertentu yang bermanfaat, salah satunya adalah

untuk memprediksi penentuan metode pemakaian jenis KB dalam program

Keluarga Berencana. Prediksi penentuan metode jenis KB ini tentunya akan

membantu orang tua dalam menentukan program KB yang memiliki nilai

keberhasilan yang tinggi berdasarkan kriteria dan keinginan orang tua itu sendiri.

Selain dapat membantu orang tua, hasilnya ini juga dapat membantu pihak

BKKBN dalam menjalankan programnya serta mencari solusi atau program-

program baru yang bertujuan agar visi dan misi BKKBN tercapai.

Salah satu metode yang dapat melakukan penggalian informasi baru

tersebut adalah Data Mining. Data mining dapat menemukan hubungan antar data

dari kumpulan data yang ada sehingga diperoleh informasi baru yang mudah

dimengerti dan berguna bagi pemilik data (Larose, 2005).Dalam penelitian ini

akan digunakan metode klasifikasi Naive Bayes Classifier. Metode ini diharapkan

mampu memberikan tingkat akurasi yang tinggi dalam penentuan jenis KB.

Pada penelitian yang dilakukan oleh(darujati, 2010) dengan judul

“Perbandingan Klasifikasi Dpkumen Teks Menggunakan Metode Naïve Bayes
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dan K-Nearest Neighbour” diketahui bahwa nilai akurasi dari metode klasifikasi

Naive Bayes Classifier lebih tinggi dibandingkan metode K-Nearest Neighbor.

Hal ini dibuktikan bahwa nilai akurasi tertinggi untuk metode Naive Bayes

Classifier sebesar 74,2% sedangkan nilai akurasi metode K-Nearest Neighbor

hanya sebesar 41,67%.

Pada penelitian (Xhemali dkk, 2009) “Naïve Bayes vs Decision Tree vs

Neural Networks In The Classification of Training Web Pages” mengatakan

bahwa metode Naive Bayes Classifier bekerja sangat baik dibanding dengan

model classifier lainnya. Penelitian tersebut membandingkan Naive Bayes,

Decision Trees dan Neural Network dalam mengklasifikasikan Training Web

Pages. Dibanding metode klasifikasi lainnya, Naive Bayes Classifier memiliki

tingkat akurasi terbaik ditambah dengan waktu komputasinya yang lebih cepat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rodiyansyah dan Winarko, 2012)

dengan judul “Klasifikasi Posting Twitter Kemacetan Lalu Lintas Kota Bandung

Menggunakan Naïve Bayesian Classification” dimana pada penelitian ini

menglasifikasikan postingan-postingantwittertentang kemacetan lalu lintas di kota

Bandung menggunakan metode Naïve Bayes. Hasil penelitian ini yaitu tingkat

akurasi sebesar 93,65%.

Penelitian (Kesumadewi, 2009) “Klasifikasi Status Gizi” juga menerapkan

Naive Bayes Classifier untuk mengklasifikasi status gizi dengan tingkat akurasi

sebesar 93,2%. Penelitian lainnya (Nugroho, 2014) dengan judul “Klasifikasi

menggunakan AlgoritmaNaive Bayes untuk Klasifikasi Kelulusan Mahasiswa

Universitas Dian Nuswantoro” dengan tingkat akurasi sebesar 82,08%.

Penelitian (Yan, 2015) “Prediksi Putusan Perkara Perceraian

Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier” dimana pada penelitian ini,

didapatkan tingkat akurasi sebesar 81,800%.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dilakukanlah penelitian mengenai

bagaimana metode Naive Bayes Classifier dapat memprediksi penentuan metode

pemakaian jenis KB dalam program Keluarga Berencana. Dengan metode ini

nantinya akan mengklasifikasikan jenis-jenis KB yang digunakan berdasarkan

variabel-variabel yang ditentukan. Hasil klasifikasi tersebut akan digunakan
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sebagai basis untuk menentukan metode pemakaian jenis KB dalam program

Keluarga Berencana yang diharapkan mampu memiliki tingkat keberhasilan yang

tinggi sehingga akan membantu keluarga khususnya orang tua dalam melakukan

program KB serta membantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) untuk menjalankan program atau memberikan solusi dalam

mencapai visi-misi yang diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang,

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana membangun sebuah model klasifikasi yang menerapkan metode

Naive Bayes Classifier untuk memprediksi penentuan metode pemakaian

jenis KB dalam program Keluarga Berencana?

2. Bagaimana membangun sistem berbasis web menggunakan model klasifikasi

tersebut?

3. Bagaimana menguji tingkat akurasi dari model klasifikasiyang telah dibangun

tersebut ?

1.3 Batasan Masalah

Agar cakupan tidak terlalu luas, maka diperlukan batasan masalah.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Data latih yang digunakan adalah data pemakaian metode jenis KB di

BKKBN yang berasal dari puskesmas Muara Fajar Rumbai, Pekanbaru,

dimana jenis KB yang ditentukan yaitu Suntik, Pil, IUD, dan Implan.

2. Atribut yang digunakan sesuai dengan ketetapan pada setiap pemasangan

metode KB(Umur Istri, Umur Suami, Jumlah Anak, Sedang atau tidak

Menyusui, Jenis Pekerjaan, dan Metode KB).

3. Data latih diasumsikan sebagai Data penggunaan KB yang telah berhasil

menggunakan KB sesuai dengan waktu penggunaannya.
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1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Membangun sebuah model dengan menerapkan Naive Bayes Classifier

untuk memprediksi penentuan metode pemakaian jenis KB dalam program

Keluarga Berencana berdasarkan data latih yang ada.

2. Membangun sistem berbasis web menggunakan model klasifikasi tersebut.

3. Menguji sistem yang telah dibangun.

4. Menguji tingkat akurasi dari model yang telah dibangun.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi dalam 6 Bab yang masing-

masingbab dirincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini berisi tentang deskripsi umum tugas akhir yang meliputi

latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasanpenelitian,

serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori umum data mining, metodeNaive

Bayes Classifierdan teori terkait jenis KB yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, identifikasi masalah,

teknik pengumpulan data, analisa algoritma dan alat bantu dalampenelitian.

Bab IV Analisa dan Perancangan

Bagian ini berisi tentang analisa data, analisa proses menggunakan

algoritma Naive Bayes Classifier serta melakukan perancangan terhadap model

klasifikasi dan  sistem yang akan dibangun nantinya.

Bab V Implementasi dan Pengujian

Pada bagian ini menguraikan mengenai implementasi Naive Bayes

Classifier untukmemprediksi penentuan metode pemakaian jenis KB dalam
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program Keluarga Berencana pada sebuah sistem berbasis web serta melakukan

pengujian terhadap sistem yang dibangun.

Bab VI Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian beserta saran-saran yang

berkaitan dengan penelitian ini.


