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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara kita adalah negara dengan jumlah penduduk paling banyak 

nomer 4 di dunia. Jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin 

tahun juga semakin berkembang pesat karena angka kelahiran yang tinggi. 

Menurut Badan Pusat Statistik nasional perhitungan sensus di tahun 2010 

penduduk Indonesia sudah mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Angka yang 

sangat tinggi ini pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk 

memperlambat laju pertambahan penduduk dengan diadakannya program 

Keluarga Berencana (KB).  

Program keluarga berencana adalah kebijakan dari pemerintah yang 

menerapkan perencanaan dan pembatasan jumlah kelahiran dengan 

menggunakan alat kontrasepsi. Alat atau metoda kontrasepsi tersedia 

dalam berbagai jenis yang digunakan untuk melaksanakan program ini. 

Berbagai macam alat kontrasepsi menyebabkan masyarakat harus pintar-

pintar dalam memilih dan melilah kontrasepsi mana yang bisa cocok untuk 

mereka gunakan, namun hal ini bukanlah hal gampang sebab tidak semua 

alat kontrasepsi selalu cocok dengan penggunanya. Pemilihan alat 

kontrasepsi sendiri harus juga dilihat dari kondisi fisik maupun mental dari 

pengguna agar bisa bekerja dengan maksimal. Khususnya di wilayah desa 

kalikejambon kecamatan tembelang kabupaten jombang dimana 

masyarakatnya dalam penentuan penggunaan alat atau metoda kontrasepsi 

masih berdasarkan “apa kata tetangga” sehingga hal ini tentu mengurangi 

keefektifan dari alat kontrasepsi tersebut, akibatnya cukup banyak yang 

walapun sudah melakukan KB tetap mempunyai anak setelahnya.  

Dengan teknologi saat ini maka segala sesuatu semakin mudah untuk 

dilakukan. Hal tersebut bisa terjadi diakibatkan oleh adanya sistem android 

pada smartphone yang membantu memudahkan setiap pekerjaan dan 

membantu memenuhi beberapa kebutuhan kita. Dahulu jika orang hendak 

berbelanja maka harus berangkat ke pasar atau tempat yang dapat 

memenuhi kebutuhan mereka, namun dengan smartphone sekarang cukup 
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order dari rumah maka kebutuhan kita langsung diantar ke rumah. Dengan 

berbagai keunggulan tersebut akan sangat memudahkan apabila setiap 

pasien kontrasepsi bisa mengakses pengetahuan, konsultasi, dan 

melakukkan diagnose hanya dengan mengunakan smartphone mereka.  

Tidak hanya itu kecanggihan dalam smartphone nantinya akan di 

dukung dengan penerapan sistem pengambilan keputusan berdasarkan 

pakar yang dapat membantu memudahkan para pengguna alat kontrasepsi 

dapat memakai dan memilih alat atau metoda kontrasepsi yang sesuai. 

Sistem pakar sendiri merupakan sebuah sistem yang mengadopsi 

pengetahuan pakar ke dalam komputer atau perangkat sejenis untuk 

membantu menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan pakar dalam 

bidang nya [1]. Dengan kata lain membuat tiruan dari pakar yang 

diimplementasikan kedalam bahasa pemrograman komputer untuk 

mempermudah para pengguna menyelesaikan masalahnya. Sistem ini 

tentu tidak dapat bekerja sendiri karena masih memiliki banyak sekali 

kelemahan dalam praktek nya terutama dalam menentukan keputusan 

yang hanya didasarkan pada persentase terbesar yang di dapat dari 

perhitungan yang dilakukan. Hal ini merupakan hal yang kurang efektif 

karena dalam pengambilan keputusan dibutuhkan banyak sekali 

pertimbangan seperti pengalaman dari pakar, kondisi pasien dan kondisi 

lingkungan, serta pengaruh keluarga.  

Sistem ini menggabungkan dua metode yang berbeda dalam alurnya, 

sehingga hasil yang didapat diharapkan lebih akurat dari penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya atau sama akuratnya dengan pakar 

(dokter/bidan). Metode yang pertama yaitu metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP). Metode ini dalam praktiknya menggunakan kriteria secara 

medis  dalam memilih alat kontrasepsi yang akan di proses dengan 

pertimbangan pertimbangan sesuai dengan alur dalam metode tersebut. 

Metode yang kedua menggunakan metode Weighted Product (WP). 

Metode ini dalam praktiknya menggunakan informasi dari hasil 

perhitungan medis yang didapatkan dari proses metode pertama, kemudian 

akan di proses kembali dengan kriteria yang sesuai dengan pandangan 
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umum dan keinginan pasien. Kemudian akan di lakukan perhitungan 

berdasarkan ketentuan metode dan dilakukan perangkingan untuk 

mendapatkan alat terbaik. Setelah didapatkan hasil dari kedua metode 

tersebut, kemudian hasilnya akan digabungkan sehingga akan mendapat 

hasil terbaik.   

Penelitian sebelumnya mengkaji permasalahan yang sama namun 

masih menggunakan satu konsep saja dalam pengambilan keputusannya 

misalnya konsep prevensi pasien saja atau konsep medis saja seperti pada 

penelitian Realistin Qulsum, Dini Destiani, dan Rinda Cahyana pada tahun 

2014 [2], serta Dedi Trisnawarman pada tahun 2007 [3]. Keduanya 

membahas permasalahan tentang memilih alat atau metoda kontrasepsi 

dengan konsep medis saja. Kemudian penelitian ini dikembangkan oleh 

Indra Setyawan dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Pakar 

Berbasis Android untuk Membantu Pengambilan Keputusan Dalam 

Menentukan Alat Kontrasepsi [4], namun dari penelitian tersebut masih 

menggunakan medis saja. 

Oleh sebab itu, penulis mengambil penelitian yang berjudul 

REKOMENDASI ALAT KONTRASEPSI DENGAN METODE 

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN WEIGHTED 

PRODUCT (WP) BERBASIS ANDROID sebagai pengembangan dari 

penelitian yang sudah ada dengan menawarkan sistem yang lebih baru 

dengan metode yang lebih baik dan optimal serta di dukung dengan 

platform yang lebih mudah dijangkau yaitu android agar lebih maksimal 

dalam pemanfaatannya kedepannya. 

1.2. Rumusan Masalah  

• Bagaimana cara membangun aplikasi rekomendasi alat kontrasepsi 

dengan metode analytical hierarchy process (ahp) dan weighted product 

(wp) berbasis android ? 

• Bagaimana cara menggabungkan antara metode analytical hierarchy 

process (ahp) dan weighted product (wp)? 
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• Bagaimana hasil dari penggabungan antara metode analytical hierarchy 

process (ahp) dan weighted product (wp)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, maka dapat 

diketahui tujuan penulisan sebagai berikut : 

• Membangun aplikasi rekomendasi alat kontrasepsi dengan metode 

analytical hierarchy process (ahp) dan weighted product (wp) 

berbasis android 

• Mengetahui cara menggabungkan antara metode analytical 

hierarchy process (ahp) dan weighted product (wp) 

• Mengetahui hasil dari penggabungan antara metode analytical 

hierarchy process (ahp) dan weighted product (wp)   

1.4. Cakupan Masalah 

• Sistem ini menggunakan platform android. 

• Menggunakan bahasa pemrograman android. 

• Sementara ini hanya mencakup wilayah desa kalikejambon kecamatan 

tembelang. 

 

1.5. Susunan Penulisan Buku 

A. Pendahuluan 

Bab Pendahuluan merupakan bab yang menjabarkan mengenai isi 

naskah, yaitu bab yang menjelaskan secara umum yang nantinya 

digunakan untuk landasan penelitian. Pendahuluan dalam karya ilmiah 

meliputi : 

I. Latar Belakang adalah uraian dari alasan-alasan mengapa 

penelitian perlu dilakukan, dapat ditulis dengan poin-poin atau 

penjabaran berupa paragraf 

II. Rumusan Masalah adalah kumpulan dari permasalahan yang 

akan dipecahkan dalam penelitian ini 

III. Pembatasan Masalah, adalah beberapa permasalahan yang 

membatasi dari penelitian ini biasanya terdiri dari luas wilayah, 

ranah penelitian, jumlah data, dan lain-lain. 
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IV. Tujuan Penelitian, adalah paparan dari pencapaian dari 

penelitian ini nantinya 

B. Kajian Teori 

Kajian teori adalah paparan teori yang berpengaruhi dalam 

penelitian. paparan teori ini dapat membantu langkah dan arah kerja 

yang akan dilakukan. Disamping itu dapat membantu penulis untuk 

memaparkan permasalah yang akan diteliti.  

C. Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ilmiah harus ada metode atau teknik 

penelitian dalam pengerjaannya. Didalamnya berisi tentang langkah-

langkah yang akan dilakukan penulis selama melakukan penelitian 

hingga penelitian selesai. 

 

D. Implementasi dan Hasil 

Bab ini adalah bab yang sangat terpenting pada penelitian ilmiah. 

Didalamnya berisi tentang analisis, pembahasan, perhitungan, solusi 

dan hasil dari pengolahan data. 

E. Simpulan dan Saran 

Pada halaman ini menjelaskan simpulan dari penelitian yang sudah 

dilakukan. Isinya yaitu gambaran umum hasil analisis dan hubungannya 

dengan hipotesis. Simpulan ini diperoleh dari hasil yang berada di bab 

sebelumnya. Selanjutnya, saran penulis tentang penelitian lanjutan dan 

beberapa saran berupa hambatan yang ada selama pengerjaan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


