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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Masa balita adalah masa yang paling penting dalam siklus kehidupan atau 

yang sering disebut dengan periode emas (Golden Age) yang terjadi pada 

seseorang, karena pada usia 0-5 tahun, balita akan mengalami perkembangan baik 

fisik, perilaku dan mental. Pada tahap perkembangan tersebut balita memerlukan 

perhatian khusus dari orang tua termasuk dalam hal asupan makanan. Balita yang 

kurang mendapatkan perhatian tentang asupan makananya akan berdampak pada 

masalah gizi atau status gizi yang akan berpengaruh pada perkembanganya di 

masa mendatang.  

Tingkat status gizi yang optimal akan tercapai apabila kebutuhan gizi 

terpenuhi. Kebutuhan gizi yang diperlukan meliputi energi, karbohidrat, protein, 

vitamin dan beberapa kandungan lainnya. Jika gizi yang ada pada seorang balita 

tidak terpenuhi, hal itu dapat menyebabkan beberapa penyakit antara lain Kurang 

Energi Protein(KEP)[1]. KEP atau biasanya dikenal dengan gizi kurang dapat 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan orang tua maupun 

lingkungan masyarakat mengenai status gizi.  

Metode penilaian status gizi dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak 

langsung. Secara langsung dapat di ukur dengan beberapa metode, antara lain 

adalah metode penilaian  antropometri. Antropometri sebagai indikator status gizi 

dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Sedang metode tidak 

langsung didapatkan dengan penilaian konsumsi makanan. Survei konsumsi dapat 

dialakukan dengan beberapa metode antara lain metode FoodRecall 24 jam. 

Prinsip metode recall dilaksanakan dengan mencatat semua bahan makanan yang 

dikonsumsi pada periode 24 jam lalu[1]. 

Terkait masalah status gizi, masyarakat sekitar daerah Lumbang Probolinggo 

hanya memperhatikan kuantitas pangan tanpa memperhatikan kualitas  pangan itu 

sendiri. Hal itu berdasarkan data yang diperoleh dari Posyandu Bougenvile. 

Masyarakat daerah tersebut membutuhkan pengetahuan lebih kompleks mengenai 
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hal yang berkaitan dengan kualitas pangan. Ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan orang tua tentang kualitas pangan. Salah satu faktor yang harus 

diketahui adalah kandungan gizi yang terdapat pada setiap makanan yang 

dikonsumsi. Selain itu orang tua juga harus mengetahui kebutuhan nutrisi harian 

yang dibutuhkan balita berdasarkan status gizinya.  

Informasi status gizi yang dimiliki setiap bayi bisa didapatkan dari Kartu 

Menuju Sehat (KMS) yang dimiliki setiap balita. Namun metode ini 

membutuhkan ketelitian yang lebih untuk menentukan status gizi balita. Dalam 

KMS  hanya menyajikan status gizi tanpa memberikan informasi tentang 

kebutuhan nutrisi hariannya. Oleh karena itu KMS belum cukup untuk 

memberikan informasi status gizi yang lebih kompleks untuk tiap balita, meliputi 

informasi nutrisi dan rekomendasi menu makanan.  

Data mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang 

menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, database, 

dan visualisasi untuk pengenalan permasalahan pengambilan informasi dari 

database yang besar. Teknik klasifikasi dalam data mining dalam mendapatkan 

sebuah penarikan kepustusan, salah satu metode yang bisa digunakan adalah 

Fuzzy  Sugeno. 

Menggunakan Fuzzy  Sugeno, yang dapat membantu dalam menentukan 

status gizi balita. Metode ini merupakan aturan Fuzzy dengan format IF- THEN 

Konsekuen, di mana konsekuen berupa persamaan linear untuk menghitung status 

gizi balita yang akan dijadikan acuan untuk rekomendasi menu makanan untuk 

balita.  

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan: 

1.2.1. Bagaimana mengolah data hasil perhitungan Fuzzy Sugeno dan 

inputan data asupan nutrisi harian untuk dijadikan dasar rekomendasi 

pemenuhan nutrisi balita? 
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1.2.2. Bagaimana mendapatkan hasil yang sesuai dari penggunaan Fuzzy 

Sugeno dalam proses rekomendasi pemenuhan nutrisi balita? 

1.2.3. Bagaimana menguji performa aplikasi dengan algoritma Fuzzy 

Sugeno untuk proses rekomendasi pemenuhan nutrisi balita? 

1.3. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah rancang bangun aplikasi 

pemenuhan nutrisi berdasarkan status gizi balita pada posyandu menggunakan 

algoritma Fuzzy Sugeno.  

1.3.1 Mendapatkan  rekomendasi pemenuhan nutrisi berupa menu makanan 

harian balita sesuai dengan hasil perhitungan 

1.3.2 Mendapatkan hasil yang sesuai dengan perhitungan dalam proses 

rekomendasi pemenuhan nutrisi 

1.3.3 Menguji performa aplikasi menggunakan Fuzzy  Sugeno untuk 

klasifikasi data status gizi sebagai dasar pemenuhan nutrisi balita. 

1.4 Batasan Masalah  

Agar pembahasan masalah ini dapat terarah, maka perlu adanya suatu batasan 

masalah. Maka perlu ditetapkan batasan-batasan masalah yang akan dibahas,  

yaitu: 

1.4.1 Batasan untuk usia balita dimulai dari 6-48 bulan 

1.4.2 Asupan nutrisi harian di peroleh dari masing-masing balita dengan 

menggunakan metode FoodRecall 24 jam 

1.4.3 Rekomendasi menu makanan untuk pemenuhan nutrisi pada balita 

hanya melingkupi kebutuhan kalori. 

1.5 Metodologi Penelitian  
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Gambar 1.1 Blok Diagram Alur Metodologi Penelitian  

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku 

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, 

peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan 

sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Pada tugas 

akhir ini, studi pustaka yang dilakukan meliputi data antopometri dan nutrisi  

harian balita. Implementasi menggunakan java dan basis data MySQL. 

Sedangkan algoritma, dengan mempelajari Fuzzy Sugeno.  

1.5.2 Pengumpulan Data 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data yang akan 

digunakan untuk proses klasifikasi. Data yang dikumpulkan merupakan data 

antoropometri balita posayandu Bougenvile Lumbang. Selain data 

pengukuran antropometri juga dilakukan pengumpulan data asupan nutrisi 

harian yang di konsumsi balita menggunakan metode foodrecall 24 jam. 



5 
 

1.5.3 Analisa dan Desain Sistem 

Tahap analisa merupakan penerjemahan dari hasil pengumpulan data 

yang akan menjadi variabel input sistem. Menentukan kriteria yang akan 

digunakan oleh sistem dalam menentukan optimasinya. Desain  adalah  

proses  multi  langkah  yang  fokus  pada  desain  pembuatan program 

perangkat lunak. 

1.5.4 Pengujian Sistem 

Tahap pengujian berupa pengujian modul, fungsi, dan tingkat akurasi 

sistem. Dalam pengujian akan ditemukan error atau kekurangan sistem. 

Selanjutnya ditemukan pola untuk dikembangkan pada penelitian 

selanjutnya. Dalam studi kasus ini pengujian dilakukan dengan 

membandingkan hasil dari sistem dan hasil dari posyandu Bougenvile. 

1.5.5 Implementasi perangkat lunak 

Tahap implementasi berupa barisan kode dan hasil pengujian. 

Implementasi dilakukan berdasarkan hasil desain dan analisa menggunakan 

bahasa pemrograman java. Tahapan ini merupakan tahapan paling penting, 

karena merupakan proses penerjemahan dari proses sebelumnya yakni desain 

dan analisa. Dalam hal ini peneliti melakukan pengkodean menggunakan 

bahasa pemrograman java dan basis data untuk penyimpanan yaitu MySQL. 

Selain itu juga implementasi dari algoritma yang ditunjuk yakni Fuzzy Sugeno 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Penjelasan sistematika penulisan adalah suatu penjabaran secara deskriptif 

tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari Bagian Awal, 

Bagian Isi dan Bagian akhir.  

1.6.1 BAB 1 (Pendahuluan) 

Pada bab ini disajikan Latar Belakang, Permasalahan, Perumusan 

Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 
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1.6.2 BAB II (Tinjauan Pustaka) 

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta 

atau studi kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan 

mengenai berbagai pendapat yang berhubungan dan bermanfaat sebagai 

bahan untuk melakukan analisis dan implementasi terhadap studi kasus 

yang akan dilakukan pada Bab IV 

1.6.3 BAB III (Analisa Masalah dan Penyelesaian) 

Pada Bab ini menyajikan analisa dan penyelesaian dari rumusan masalah 

yang sudah ada menjadi rancangan awal system. Rancangan tersebut bisa 

meliputi diagram, prototype dan beberapa bentuk penyajian perancangan 

yang lain yang sesuai dengan studi kasus yang diambil pada penelitian 

tersebut.  

1.6.4 BAB IV 

Pada bab ini disajikan bentuk implementasi dari studi kasus dan 

perancangan awal yang telah dibuat. Implementasi seluruhnya akan 

disajikan dalam bab ini. 

1.6.5 BAB V 

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di pada 

masing-masing BAB sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan dan Saran.  

 


