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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya angka kejadian alergi selama 20 tahun terakhir dapat 

menimbulkan masalah bagi dunia kesehatan. Alergi ditimbulkan karena perubahan 

reaksi tubuh (menjadi rentan) terhadap suatu bahan yang ada dalam lingkungan hidup 

kita sehari-hari [1]. Alergi adalah suatu perubahan reaksi atau respon pertahanan 

tubuh yang menolak dan tidak tahan terhadap zat-zat yang sebenarnya tidak 

berbahaya [2]. Ada berbagai cara alergen masuk ke dalam tubuh yaitu melalui saluran 

pernafasan (alergen inhalatif/alergi hirup), alergen kontak, melalui suntikan atau 

sengatan, dan alergi makanan [2,3]. 

Kejadian alergi makanan merupakan ancaman bagi masyarakat karena 

makanan merupakan kebutuhan pokok, tetapi makanan juga dapat membahayakan 

jiwa. Kejadian alergi makanan dipengaruhi oleh genetik, umur, jenis kelamin, pola 

makan, jenis makanan awal, jenis makanan, dan faktor lingkungan. Penyakit alergi 

merupakan gangguan kronik yang umum terjadi pada anak-anak dan dewasa [4]. Pola 

makan (eating habits) juga memberi pengaruh terhadap reaksi tubuh, contohnya 

populasi di Skandinavia sering menderita alergi terhadap ikan [5]. 

Prevalensi alergi makanan di Indonesia adalah 5-11% [1]. Prevalensi alergi 

makanan yang kecil ini dapat terjadi karena masih banyak masyarakat yang tidak 

melakukan tes alergi untuk memastikan apakah mereka positif alergi makanan atau 

tidak. Persepsi mereka, jika setelah makan makanan tertentu (telur, kepiting, udang, 

dan lain-lain) mereka merasa gatal-gatal, maka mereka menganggap bahwa mereka 

alergi terhadap makanan itu. Istilah alergi makanan juga dikenal sebagai 

hipersensitivitas (terhadap) makanan yang mencakup reaksi imunologik terhadap 

makanan atau bahan pelengkap makanan [4]. 

Sebagian besar alergi makanan dasarnya reaksi hipersensitivitas tipe I yang 

diperankan oleh antibody IgE spesifik. Reaksi alergi makanan dapat juga didasari 

oleh non IgE, seperti pada trombositopenia akibat alergi susu sapi yang diperankan 
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oleh reaksi antigenantibody-dependent cytotoxic (reaksi hipersensitivitas tipe II), dan 

reaksi kompleks antigen antibodi (reaksi hipersensitivitas tipe III) dan reaksi 

imunologik lain seperti terdapat anti IgA gliadin antibodi pada penyakit Celiac. 

Reaksi hipersensitivitas tipe lambat (reaksi hipersensitivitas tipe IV) gejalanya timbul 

setelah beberapa jam sampai beberapa hari kemudian dan sering memberikan gejala 

pada saluran cerna. Diperkirakan sebagian besar alergi makanan didasari oleh reaksi 

hipersensitivitas tipe I yang diperankan oleh IgE dan reaksi hipersensitivitas tipe IV 

atau kombinasi dari keduanya [6,7]. 

Untuk mengetahui makanan apa saja yang cocok bagi penderita alergi tanpa 

berdasarkan rekomendasi seorang pakar kesehatan tentu merupakan kesulitan 

tersendiri bagi penderita alergi. Akan tetapi, berkat perkembangan teknologi saat ini 

mengalami kemajuan yang sangat cepat, sehingga memunculkan revolusi dan inovasi 

dalam ilmu pngetahuan.  Pada Tugas Akhir ini akan dirancang sebuah sistem untuk 

memberikan rekomendasi berupa menu makanan yang cocok bagi penderita alergi. 

Harapannya dengan menggunakan sistem ini para penderita alergi dapat mengetahui 

menu makanan apa saja yang mengandung bahan makanan atau turunan bahan 

makanan yang dapat mengakibatkan munculnya alergi secara otomatis sehingga 

penderita tidak perlu khawatir lagi akan salah memilih menu makanan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibuat 

dalam penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana membangun dan merancang 

sebuah  sistem pendukung keputusan untuk merekomendasikan menu makanan yang 

cocok bagi penderita alergi menggunakan metode jaringan semantik secara otomatis 

sehingga dapat memfilter makanan apa saja yang mengandung bahan makanan 

pemicu alergi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini dengan beberapa ketentuan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Bagaimana mengukur keberhasilan menggunakan metode jaringan semantik 

dalam merekomendasikan menu makanan penyebab alergi. 

b. Sistem yang dibuat hanya untuk fasilitas pencarian menu makanan yang 

mengandung bahan makanan yang umum menyebabkan alergi khususnya , susu 

sapi, kacang kedelai, kacang dan telur. 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah membangun dan 

merancang sebuah  sistem pendukung keputusan untuk merekomendasikan menu 

makanan yang cocok bagi penderita alergi menggunakan metode jaringan semantik 

sehingga dapat memfilter makanan apa saja yang mengandung bahan makanan 

pemicu alergi secara otomatis sehingga penderita alergi tidak perlu khawatir lagi akan 

salah memilih menu yang mengandung bahan makanan atau turunan bahan makanan 

yang mengakibatkan alergi.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

a) Studi Literatur 

 Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari pembangunan 

sistem keputusan menggunakan metode pencarian semantik. Pemahaman konsep 

didapatkan dari  buku-buku  ilmiah,  laporan  penelitian, karangan-karangan ilmiah,  

peraturan-peraturan, jurnal  dan  sumber-sumber  tertulis baik tercetak maupun 

elektronik lain mengenai semantik, tentang pengelompokan makanann dan 

pengumpulan informasi dan sumber pembelajar tentang metode ontology. 

b) Analisa masalah 

Pada tahap ini akan analisa dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi 

pemilihan menu makanan untuk penderita alergi dengan mengambil data dari menu 

makanan. Sistem dalam aplikasi ini menggunakan metode semantik untuk proses 

mencocokkan antara data inputan dengan makanan. 

c) Rancang sistem dan Implementasi 
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Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem yang dibuat untuk user, sehingga 

user dapat mengetahui menu makanan apa saja yang cocok bagi penderita alergi sehingga 

penderita alergi dapat terhindar dari makanan-makanan yang dapat memicu alerginya.  

d) Analisa Hasil  

Pada tahap ini dilakukan analisa dari hasil implementasi yang telah dilakukan, 

yaitu dengan menganalisa menu makanan yang akan didapatkan dari hasil system 

dan akan dibandingkan dengan pengetahuan dari pakar. 

e) Penyusunan Laporan dan kesimpulan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan Tugas Akhir sebagai 

dokumentasi dari pelaksanaan Tugas Akhir yang berisi dasar teori, perancangan 

perangkat lunak, implementasi, dan hasil dari implementasi perangkat lunak yang 

telah dibuat serta kesimpulan dan saran yang diperoleh selama pengerjaan Tugas 

Akhir. 

 

1.6. 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 dari sistem 

pemilihan menu makanan bagi penderita alergi berbasis semantik, rumusan 

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, analisis sistem 

meliputi arsitektur sistem, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan 

non fungsional. 

 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat implementasi dan pengujian sistem pemilihan menu 

makanan bagi penderita alergi berbasis semantik, hasil pengujian aplikasi 

meliputi skenario pengujian, hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

 

5. BAB V PENUTUP  

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta analisa 

tentang pemilihan menu makanan bagi penderita alergi berbasis semantik, 

juga berisi tentang saran dari pembuatan aplikasi dimana nantinya bisa 

menjadi acuan pengembangan. 

 

 

 

 


