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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Masalah gizi adalah gangguan pada beberapa segi kesejahteraan 

perorangan dan atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya 

kebutuhan akan zat gizi yang diperoleh dari makanan. Masalah gizi 

berkaitan erat dengan masalah pangan. Masalah pangan antara lain 

menyangkut ketersediaan pangan dan kerawanan konsumsi pangan yang 

dipengaruhi oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan dan adat/kepercayaan 

yang terkait dengan tabu makanan. Sementara, permasalahan gizi tidak 

hanya terbatas pada kondisi kekurangan gizi saja melainkan tercakup pula 

kondisi kelebihan gizi. 

Anak usia di bawah lima tahun (balita) merupakan golongan yang 

rentan terhadap masalah kesehatan dan gizi, diantaranya masalah kurang 

energi protein. Sehingga masa balita merupakan masa kehidupan yang 

sangat penting dan perlu perhatian yang serius [1]. 

J48 merupakan implementasi dari algoritma C4.5 yang 

memproduksi Decision tree. Ini merupakan standar algoritma yang 

digunakan dalam machine learning. Decision Tree merupakan salah satu 

algoritma klasifikasi dalam  data mining. Algoritma klasifikasi merupakan 

algoritma yang secara induktif dalam pembelajaran  dalam 

mengkonstruksikan sebuah model dari data set yang belum 

diklasifikasikan (pre classified data set) . Setiap data dari item 

berdasarkan dari nilai dari setiap atribut. Klasifikasi dapat dilihat sebagai  

mapping dari sekelompok set dari atribut  dari kelas tertentu. Decision 

Tree mengklasifikasikan data yang diberikan menggunakan nilai dari 

atribut [2]. 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Shadiq (2009) 

menyatakan bahwa pengklasifikasian Naive Bayes dibawah pengukuran 

galat zero-one loss memiliki potensi pengaplikasian yang lebih luas dan
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 menunjukkan perbedaan pengaplikasian zero-one loss dan squared error 

loss dalam pengklasifikasian data [3]. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraeni dan Aviarini 

(2010) menyatakan bahwa algoritma jaringan saraf tiruan 

Backpropagation menunjukkan nilai optimal, sehingga mampu mengenali 

pola dan mampu mengklasifikasikan status gizi balita. 

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang perbandingan algoritma 

Naïve Bayes dan Decision Tree yang dilakukan oleh Dian Oktavia dan 

D.L. Crispina Pardede dinyatakan bahwa secara keseluruhan kinerja 

algoritma Naïve Bayes lebih baik dibandingankan algoritma Decision tree. 

Hal itu dapat dilihat pada hasil pengujian yang dilakukan, yaitu untuk 

algoritma decision tree, nilai akurasi untuk data numerik adalah sebesar 

96.97% dan data kategori sebesar 84.85%. Sedangkan algoritma Naive 

Bayes menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan algoritma 

Decision Tree yaitu 100% untuk data numerik dan 87.88% untuk data 

kategori [4]. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Bekir Karlik (2011) tentang 

perbandingan algoritma Naïve Bayes dan Backpropagation untuk diagnosa 

penyakit hepatitis, menyatakan bahwa kedua algoritma tersebut 

mempunyai akurasi yang tinggi, akan tetapi algoritma Backpropagation 

mempunyai nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan algoritma Naïve 

Bayes, yaitu 98% sedangkan nilai akurasi algoritma Naïve Bayes 97% [5]. 

Berdasarkan dari kelebihan masing-masing algoritma tersebut, 

maka akan dilakukan analisa perbandingan algoritma Naive Bayes, 

Backpropagation, dan algoritma Decision Tree J48 untuk membandingkan 

tingkat akurasi yang dihasilkan oleh teknik/model data mining dari 

algoritma tersebut dalam proses mengklasifikasikan status gizi balita. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana mengimplementasi algoritma Naive Bayes, 

Backpropagation, dan Decision Tree J48 dalam 

mengklasifikasikan status gizi balita 

2. Bagaimana hasil perbandingan dari algoritma Naive Bayes, 

Backpropagation, dan Decision Tree J48 

1.3.  Tujuan 

Menganalisa perbandingan tingkat akurasi algoritma Naive Bayes, 

Backpropagation, dan Decision Tree J48 dalam mengklasifikasikan status 

gizi balita. 

1.4.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak terlalu jauh 

menyimpang dari permasalahan pada tujuan antara lain: 

1. Sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman java 

dengan menggunakan library WEKA. 

2. Variable yang digunakan dalam mengklasifikasikan status gizi 

adalah jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, jenis 

penyakit, dan ekonomi. 

3. Sampel dari penelitian ini adalah balita berumur di bawah 5 tahun 

(3-5 tahun) yang sudah terdaftar di posyandu desa Cumpleng, desa 

Jompong, desa Pambon, desa Betiring, desa Wedung, desa Sumber 

Agung, desa Brengkok, desa Lembor, desa Ngesong, dan desa 

Sedayu Lawas, kecamatan Brondong  kabupaten Lamongan. 

Jumlah data keseluruhan sebanyak 500 data balita. Dari 

keseluruhan data tersebut terdiri dari 300 data training dan 200 

data testing. 

4. Pengukuran kinerja masing-masing algoritma dilakukan 

berdasarkan tingkat akurasi dengan melakukan pengujian 

menggunakan metode cross validation. 

5. Aplikasi yang dibangun berbasis dekstop.  
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1.5.  Metodologi 

1.5.1. Pemahaman Sistem dan Study Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi 

yang diperlukan dalam proses perancangan dan implementasi 

sistem yang akan dibangun, serta analisis terhadap data-data yang 

dibutuhkan. Mempelajari berbagai macam literatur tentang konsep-

konsep yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

1.5.2. Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi: 

a. Perancangan dan Arsitektur Sistem 

Pada tahap perancangan dan arsitektur sistem ini 

yang dilakukan adalah menentukan model perancangan 

sistem untuk pembuatan aplikasi analisa perbandingan 

algoritma Naive Bayes, Backpropagation dan Decision 

Tree J48 dalam klasifikasi status gizi balita. 

b. Perancangan Data 

Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang 

merupakan komponen yang akan diolah dalam proses 

pembuatan aplikasi. Data diperoleh dari data balita berumur 

3-5 tahun yang sudah terdaftar di posyandu desa Cumpleng, 

desa Jompong, desa Pambon, desa Betiring, desa Wedung, 

desa Sumber Agung, desa Brengkok, desa Lembor, desa 

Ngesong, dan desa Sedayu Lawas, kecamatan Brondong  

kabupaten Lamongan. Jumlah data keseluruhan sebanyak 

500 data balita. Dari keseluruhan data tersebut terdiri dari 

300 data training dan 200 data testing. 

c. Perancangan Proses 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan 

analisa perbandingan algoritma Naive Bayes, 

Backpropagation, dan Decision Tree J48 untuk klasifikasi 
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status gizi balita. Diawali proses penggunaan algoritma dan 

diakhiri proses pembuatan aplikasi. 

d. Perancangan Antarmuka 

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka 

untuk memudahkan pengoperasian aplikasi atau perangkat 

lunak pada sistem yang dibangun. 

1.5.3. Implementasi Sistem 

Kegiatan utama pada aliran kerja ini adalah 

mengimplementasikan semua desain yang sudah ditentukan 

sebelumnya ke dalam source code dengan bahasa pemrograman 

yang sudah di pilih yang mana bahasa pemrograman yang dipilih 

adalah bahasa Java. 

1.5.4. Evaluasi dan Pengujian 

Dalam tahap ini akan dilakukan proses perbandingan dari 

hasil output masing-masing algoritma menggunakan metode Cross 

Validation. Dari proses tersebut akan diketahui tingkat akurasi 

masing-masing algoritma dan akan terlihat algoritma mana yang 

lebih unggul kinerjanya untuk proses klasifikasi status gizi ini. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yang mendukung secara 

teknis pengerjaan aplikasi yang dikerjakan. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem 

yang akan dibuat, meliputi: analisa data, analisa sistem, dan perancangan 

antarmuka.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem yang 

telah dibuat pada Bab III.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan pengembangan lebih lanjut. 

 


