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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Masalah gizi buruk merupakan masalah yang ada di tiap-tiap Negara. Di negara 

berkembang, kekurangan gizi memberikan kontribusi signifikan terhadap kematian 

dini anak-anak. Malnutrisi diyakini memainkan peran penting dalam sepertiga dari 8,8 

juta kematian setiap tahun terjadi pada anak-anak dibawah lima tahun (balita), dan 

malnutrisi pada anak-anak memiliki empat kali lipat peningkatan resiko kematian 

(Nhampossa, 2013). Tercatat satu dari tiga anak meninggal setiap tahun akibat 

buruknya kualitas gizi. 

  Gizi merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia 

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

manusia. Gizi kurang pada manusia tidak hanya menimbulkan ganggunan 

pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi kecerdasan dan produktifitas dimasa 

dewasa. Salah satu dampak dari gizi kurang yaitu gizi buruk (Severe Malnutrition) 

yaitu suatu kondisi tubuh tampak sangat kurus karena makanan yang dimakan setiap 

hari tidak dapat memenuhi zat gizi yang dibutuhkan terutama energy dan protein.  

Gizi buruk tidak hanya disebabkan oleh buruknya kualitas makanan, namun 

didukung pula oleh kekurangan gizi selama masih dalam kandungan. Faktor 

lingkungan luar yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kuliatas makanan 

yang dikonsumsi diantaranya kondisi sosial, ekonomi, budaya keluarga, pola asuh, 
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daya beli keluarga, dan juga pengetahuan ibu mengenai kebutuhan gizi serta kurangnya 

kesigapan tenaga ahli dan pakar dalam menangani kasus gizi buruk. Kasus gizi buruk 

sering ditemukan terlambat atau ditangani tidak tepat. Hal ini terjadi karena kurangnya 

kuantitas tenaga pelaksana gizi berpengetahuan dan terlatih untuk melaksanakan 

tatalaksana gizi buruk, selain itu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk 

penanganan khusus untuk balita gizi buruk, serta kurangnya tindak lanjut pemantauan 

setelah balita pulang ke rumah mendukung gizi buruk banyak terjadi. 

  Pengetahuan mengenai gizi dan upaya-upaya peningkatan dan tatalaksana 

perbaikan gizi sangat diperlukan guna mencegah secara dini memburuknya 

kemungkinan yang akan terjadi. Akan tetapi hal ini mempunyai kesulitan bagi 

masyarakat yang pengetahuannya kurang di bidang gizi. Kurangnya sarana dan 

prasarana edukasi mengenai penanganan gizi buruk dan kuantitas tenaga ahli untuk 

membantu memberikan pelatihan dan penanganan lebih lanjut terhadap anak gizi buruk 

menjadi salah satu kesulitan. 

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, telah berkembang 

suatu teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara berfikir manusia yaitu 

kecerdasan buatan atau Artificial Intellegence (AI) yang memiliki berbagai macam 

aplikasi, salah satunya adalah Sistem Pakar. Sistem pakar merupakan program yang 

menggabungkan basis pengetahuan dengan inference engine. Salah  satu metode 

Inference engine adalah Forward Chaining, yaitu sebuah metode pancaraian atau 

penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju 

kesimpulan. Program ini bertidak sebagai seorang konsultan yang cerdas atau 
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penasehat dalam suatu lingkungan keahlian tertentuyang merupakan hasil himpunan 

pengetahuan yang telah dikumpulkan dari beberapa orang pakar. Salah satu bidang 

aplikasi yang cukup menonjol dalam sistem pakar adalah proses diagnosis. Proses 

diagnosis sering dilakukan oleh pakar dalam bidang penelitian maupun kedokteran. 

Dengan sistem pakar proses konsultasi masyarakat akan lebih mudah, karena 

pengetahuan para ahli gizi telah diadopsi dalam sistem ini sehingga masyarakat dapat 

mengidentifikasikan kondisi status gizi dan tatalaksana penanganan pada balita. Sistem 

pakar ini akan lebih terasa efektif serta efisien, apabila pengguna dapat dengan mudah 

dan cepat mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun.  

Tidak lepas dengan semakin berkembangnya perangkat teknologi komunikasi 

dewasa ini yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam memperoleh 

informasi, salah satunya adalah perkembangan teknologi seluler yang semakin pesat, 

hanya dengan sebuah telepon seluluer kita dapat melakukan banyak hal dan juga 

sekarang sering digunakan adalah untuk menjalankan aplikasi-aplikasi mobile sebagai 

sarana hiburan, jejaring social ataupun media untuk mendapatkan dan mengelola 

informasi. Salah satu sistem operasi yang saat ini semakin pesat berkembang adalah 

Android. Bisa dipastikan, jumlah perangkat berbasis Android yang berada ditangan 

pengguna di Indonesia akan semakin bertambah secara signifikan (Ristiananingtyas, 

2013) 

Dengan adanya teknologi, maka dibuat suatu sistem pakar yang dapat 

membantu masyarakat dalam melakukan identifikasi fisik pada balita untuk 

menentukan status gizinya serta solusi tatalaksana penanganannya. Sistem pakar ini 
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menyediakan pengetahuan mengenai gelaja fisik anak gizi buruk. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem pakar berbasis mobile yang bersifat 

dinamis. Pengembangan sistem pakar ini menggunakan pemrograman berbasis mobile 

dengan Bahasa pemrograman Java untuk Android. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka perlu dibuat sebuah aplikasi dengan 

mengangkat tema "Sistem Pakar Identifikasi Status Gizi pada Balita Menggunakan 

Metode Forward Chaining Berbasis Mobile" 

1.2 Rumusan Masalah   

Bagaimana membuat sebuah aplikasi sistem pakar identifikasi status gizi pada 

balita menggunakan metode forward chaining berbasis mobile? 

1.3 Tujuan  

Membuat sebuah aplikasi sistem pakar identifikasi status gizi pada balita 

menggunakan metode forward chaining berbasis mobile. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan proposal ini adalah : 

1. Diharapkan aplikasi ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat 

yang membutuhkan informasi mengenai identifikasi pada ststus gizi pada 

balita 

2. Dapat bermanfaat untuk mencegah dan menggulangi masalah gizi kurang / 

buruk pada balita di Indonesia 
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3. Berguna untuk membantu menangani permasalahan dalam konsep 

mengidentifikasi status gizi pada anak bawah lima tahun sehingga nantinya 

dapat diketahui tipe status gizi pada balita 

4. Hasil penenlitian dapat digunakan sebagai bahan pijakan bagi para peneliti 

berikutnya yang akan membahas mengenai masalah sistem pakar 

1.5        Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam proposal ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai 

berikut : 

1. Identifikasi status gizi buruk pada anak bawah lima tahun 

2. Sasaran pengguna yang dituju adalah masyarakat umum semua kalangan 

3. Input dari user berupa gejala-gejala yang timbul untuk mengidentifikasi 

status gizi buruk 

4. Pembuatan dan perancangan aplikasi sistem pakar ini berbasis mobile 

dengan menggunakan operasi sistem Android. 

5. Pengembangan aplikasi ini akan dititik beratkan pada implementasi sistem 

pakar dengan metode inferensi Forward Chaining 
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