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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gizi merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia 

(SDM).Gangguan gizi pada awal kehidupan akan mempengaruhi kualitas kehidupan 

berikutnya. Gizi kurang pada balita tidak hanya menimbulkan gangguan pertumbuhan 

fisik, tetapi juga mempengaruhi kecerdasan dan produktivitas di masa dewasa. 

Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, namun 

penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan 

kesehatan saja.Penyebab timbulnya masalah gizi adalah multifactor, Oleh karena itu 

pendekatan penagggulangannya harus melibatkan berbagai sector yang terkait. 

Masalah gizi di Indonesia dan di Negara berkembang masih mendominasi oleh 

masalah Kurang Energi Protein (KEP), masalah anemia besi, masalah Gangguan 

Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), masalah kurang Vitamin A (KVA) dan 

masalah obesitas terutama di kota-kota besar yang perlu ditanggulangi[1]. 

Semakin pesatnya kemajuan teknologi mendorong para ahli untuk 

mengembangkan komputer agar dapat membantu pekerjaan manusia. Cabang ilmu 

computer yang di kembangkan adalah kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). 

Kecerdasan buatan membuat sebuah komputer yang dapat membantu manusia dalam 

membuat keputusan, mencari secara akurat dan membuat komputer lebih mudah 

digunakan. Salah satu bagian dari kecerdasan buatan adalah aplikasi diagnosa. 

Oleh karena itu, pada penelitian Tugas Akhir ini akan dirancang sebuah aplikasi 

untuk membantu tenaga medis dalam mendeteksi kasus-kasus penyakit gizi buruk 

pada anak menggunakan algoritma C.45 dengan mengambil kesimpulan berdasarkan 

data real yang sudah ada. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimanacara mengimplementasikanaplikasi deteksi penyakit penyebab gizi 

buruk pada anak menggunakan algoritma C.45 kedalam android ? 

b. Apakah aplikasi deteksi penyakit penyebab gizi buruk pada anak menggunakan 

algoritma C.45 sesuai dengan keputusan dokter ? 

c. Bagaimana merancang suatu aplikasi deteksi yang dapat mengetahui jenis 

penyakit penyebab gizi buruk pada anak berdasarkan kondisi keluarga dan kondisi 

fisik yang dialami pasien ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi deteksi penyakit gizi buruk pada anak menggunakan algoritma C.45 

diimplementasikan pada android. 

b. Algoritma C.45 digunakan untuk mengetahui jenis penyakit. 

c. Variable yang digunakan adalah kondisi keluarga dan kondisi pasien. 

 

1.4 Tujuan 

Merancang dan membuat aplikasi yang secara otomatis dapat mendeteksi penyakit 

kurang gizi pada anak menggunakan algoritma C.45 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab  ini  merupakan  tuntunan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian,  berisi  

dasar  teori yang selanjutnya digunakan bagian analisis dan perancangan.  
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3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisi sistem meliputi 

arsitektur sistem, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non fungsional. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi scenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

5. BAB V PENUTUP  

Bab ini akan memuat tentang kesimpulan akhir dari rumusan masalah yang 

dikemukakan sebagai  hasil  dari  keseluruhan  pembahasan  pada  BAB  I,  II,  III  dan  

IV  yang  berupa kesimpulan dan saran-saran sebagai jawaban dan bahan penyempurnaan 

tugas akhir. 

 

 


