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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan faktor penting yang dibutuhkan

seseorang agar dapat hidup sehat dan bugar. Kandungan

berbagai unsur dalam makanan berfungsi untuk membangun

tubuh, mensuplai energi, dan berbagai zat gizi sehingga tubuh

dapat menjalankan berbagai aktivitas. Konsumsi makanan harus

beragam karena tidak ada satu jenis makanan yang

mengandung komposisi gizi lengkap. Buah, sayur, daging dan

nasi adalah makanan yang harus dikonsumsi karena memiliki

berbagai macam kandungan didalamnya seperti: gizi, vitamin

dan juga serat untuk tubuh. Namun harus berhati-hati karena

tidak setiap makanan bisa dikonsumsi dikarenakan kondisi tubuh

yang tidak sehat. Sebagian besar penyakit disebabkan pola

hidup yang kurang sehat serta lingkungan yang tidak

mendukung dapat menjadi faktor utama terserangnya suatu

penyakit yang masuk ke tubuh  dan membuat timbulnya

berbagai macam penyakit. Hal ini tentu sangat merugikan

karena dapat mengganggu kesehatan tubuh.
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Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang

bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing,

memberikan prediksi, serta mengarahkan pengguna informasi

agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik

dan berbasis fakta (evidence). Implementasi sistem pendukung

keputusan banyak digunakan untuk kepentingan komersial

karena sistem pendukung keputusan dipandang dapat

memberiakan penalaran secara cerdas dalam pengambilan

keputusan melalui para ahli dengan bantuan komputer.

Implementasi sistem pendukung keputusan pada bidang

kesehatan dapat membangun sistem rekomendasi asupan

makanan yang harus diberikan pada pasien.

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis

bermaksud untuk menentukan masalah yang berpengaruh dalam

pengambilan keputusan, dengan memperhitungan penyakit yang

diderita sehingga menjadi suatu sistem pendukung keputusan

untuk rekomendasi menu makanan yang tepat bagi pasien.

Hasil yang diberikan dari sistem pendukung keputusan

ini diharapkan dapat memberikan infomasi mengenai

rekomendasi menu makanan yang yang tepat untuk

menentukan jenis makanan pada pasien.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat

dirumuskan bagaimana membangun sistem pendukung

keputusan yang dapat memilih makanan yang tepat bagi

pasien rumah sakit sehingga memberikan kemudahan bagi

pakar gizi untuk merekomendasikan menu makanan yang

sehat bagi pasien dan kerja perawat dalam memberikan menu

makanan.

1.3. Ruang Lingkup

Untuk tidak meluasnya lingkup pembahasan masalah

dalam memberikan keterangan dalam tugas akhir ini, penulis

akan memberikan batasan-batasan masalah yang akan dibahas.

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas (diterangkan)

dalam tugas akhir ini adalah:

1.Pendataan makanan berdasarkan diagnosa dokter.

2.Makanan yang dimasukan ke dalam sistem adalah

makanan yang disediakan pihak rumah sakit

berdasarkan rekomendasi dari pakar gizi.

3.Keputusan dari ketiga pilihan menu makan bagi pasien

ditentukan oleh dokter.
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1.4. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu sistem

pendukung keputusan untuk rekomendasi menu makanan yang

sesuai dengan kebutuhan kalori pasien sehingga mempermudah

dalam pemilihan dan pemberian jenis makanan.


