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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nutrisi sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk keseimbangan sistem tubuh, 

pertumbuhan, maupun pemeliharaan kesehatan bayi. Kebutuhan nutrisi harian pada 

bayi berbeda dengan orang dewasa. Kebutuhan nutrisi bayi pada tahun pertama 

bervariasi berdasarkan usia, berat badan, jenis kelamin. 

Tujuan skrining/pemeriksaan menggunakan KPSP (Kuisioner Pra Skrining 

Perkembangan) adalah untuk mengetahui perkembangan anak. Pada tahun pertama 

skrining dilakukan setiap 3 bulan sekali. Tumbuh kembang bayi sangat 

dipengaruhi oleh nutrisi. Seorang bayi memerlukan nutrisi yang lebih besar dari 

orang dewasa, karena untuk menunjang tingkat pertumbuhannya. Penentuan nutrisi 

dapat ditentukan dari variabel berikut : usia, berat badan dan jenis kelamin. 

Sedangkan pemeriksaan tumbuh kembang pada  bayi menggunkan variabel 

jawaban dari kuisioner. 

Seorang ibu akan kesulitan jika tidak ada pedoman untuk mengetahui 

banyaknya nutrisi yang dibutuhkan dan untuk mengetahui tingkat perkembangan 

bayi, dan puskesmas yang mengacu pada table-tabel perkembangan bayi maka 

diperlukan sistem yang dapat digunakan sebagai saran untuk menentukan nutrisi 

dan pemeriksaan tumbuh kembang pada  bayi di tahun pertama sehingga nutrisi 

dapat terpenuhi dan bayi dapat tumbuh dengan sehat. 

Untuk mempermudah penentuan nutrisi, diimplementasikan suatu sistem 

yang menggunakan Logika Fuzzy. Karena Logika Fuzzy digunakan sebagai suatu 

cara untuk memetakan permasalahan dari input menuju output yang diharapkan. 

Logika fuzzy menggunakan dasar teori himpunan yang mendasari penalaran dan 

Logika Fuzzy didasarkan pada bahasa seharu-hari sehingga cukup mudah untuk 

dimengerti. Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai 

penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai 

keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri 

utama dari penalaran dengan Logika Fuzzy tersebut [3]. 
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Pada Logika Fuzzy penalaran yang digunakan adalah penalaran metode 

Mamdani, karena penalaran dengan metode Mamdani cukup mudah untuk 

dipahami yang mana metode ini sering dikenal dengan Metode Max-Min. Untuk 

mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan yaitu: pembentukan himpunan fuzzy, 

aplikasi fungsi implikasi, komposisi aturan, dan penegasan (defuzzy) [3].  

Dari permasalahan terkait sulitnya menentukan kebutuhan nutrisi dan 

tumbuh kembang, maka dilakukan penelitian dengan membuat aplikasi untuk 

menentukan banyaknya nutrisi yang dibutuhkan dan untuk mengetahui tumbuh 

kembang bayi ditahun pertama. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun aplikasi untuk menentukan jumlah nutrisi tubuh pada 

bayi berdasarkan variabel yang diinputkan? 

2. Bagaimana membangun aplikasi untuk menjawab pertanyaan kuisioner 

tentang tumbuh kembang bayi menggunakan KPSP? 

3. Bagaimana mengimplementasikan logika fuzzy dengan menggunakan metode 

fuzzy mamdani? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Menentukan nutrisi tubuh bagi bayi usia 1-12 bulan, tidak dalam keadaan sakit 

ataupun mengalami kekurangan baik secara fisik maupun mental. 

2. Variable yang akan diinputkan yaitu : usia, berat badan, jawaban pertanyaan 

kuisioner (gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan 

kemandirian).  

3. Nutrisi yang ditentukan/ output yang akan dihasilkan yaitu : protein, lemak, 

karbohidrat, enargi, solusi dari pertanyaan kuisioner. 

4. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman java, berbasis aplikasi 

desktop. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah merancang dan membangun perangkat 

lunak untuk Penentuan Kebutuhan Nutrisi Tubuh Menggunakan Logika Fuzzy, 

Tumbuh Kembang Menggunakan KPSP Pada  Bayi Usia 1 – 12 Bulan. 

 

1.5 Metodologi 

1. Studi literatur 

a. Pengumpulan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan Logika 

fuzzy dengan metode mamdani. 

b. Mempelajari cara kerja Logika fuzzy dengan metode mamdani untuk 

mendapatkan output yang diinginkan. 

c. Pemahaman bahasa pemrograman Java yang mendukung implemetasi 

Logika fuzzy dengan metode mamdani. 

2. Definisi dan Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan 

melakukan studi lapangan di puskemas. Tujuan dari studi lapangan ini untuk 

mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang sedang diteliti. 

Sehingga penulis dapat mengumpulkan data-data untuk menentukan nutrisi 

dan tumbuh kembang pada bayi di tahun pertama. 

3. Perancangan Arsitektur sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan konsep dari data yang telah didapat dan 

bagaimana cara untuk menentukan nutrisi dan tumbuh kembang pada bayi di 

tahun pertama menggunakan logika fuzzy.  

Setelah menyusun konsep hal yang dilakukan adalah memulai menyusun 

perancangan aplikasi,  

4. Cara Pengujian 

Pada tahap ini adalah melakukan pengujian sistem, pengujian disini 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem yang telah 

dibangun. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data test dan 

membandingkan hasil keluaran dari sistem dengan hasil perhitungan manual, 

kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil keluaran. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan dari masalah sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan system. 

Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat. Serta pembahasan dasar dari beberapa 

hal pendukung lainnya. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan tentang cara kerja dan analisa perancangan sistem sesuai 

dengan teori dasar yang ada. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas tentang pembuatan program, pengoperasian, dan 

pengujian sistem untuk penentukan kebutuhan nutrisi tubuh 

menggunakan Logika Fuzzy dan pemeriksaan tumbuh kembang 

menggunakan KPSP. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang 

merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 

 


