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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan 

yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan 

masuk nutrien. Jika asumsi makanan yang dimakan oleh ibu 

mengandung vitamin yang sangat bagus untuk bayi 

kemungkinan bayi tersebut tidak akan mengalami gizi yang 

buruk, namun sebaliknya jika zat gizi yang diterima dari ibu 

tidak mencukupi maka janin tersebut akan mengalami kurang 

gizi dengan mempunyai berat badan yang kurang. Seorang 

balita yang kekurangan gizi akan mempengaruhi perkembangan 

mental maupun sosialnya, oleh karena itu keduanya harus 

mendapatkan perhatian baik dari pemerintah, masyarakat 

maupun orang tua. Salah satu indikator baik dari pertumbuhan 

fisik seorang balita adalah dengan melihat status gizi balita 

sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat perkembangan 

seorang balita dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS). 

Penentuan status gizi balita meliputi beberapa variabel   

seperti : Umur (bulan), berat badan (kg) dan jenis kelamin. 

Kesulitan – kesulitan  dalam menentukan status gizi balita 

kurang terbukanya ibu kepada bidan tentang status gizi , 
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sehingga bidan sulit mendapatkan informasi data balita.  Tujuan 

penelitian ini adalah menentukan status gizi balita di puskesmas. 

Penelitian status gizi dengan menggunakan metode K-Nearest 

Neighbor (KNN) bekerja dengan jarak terpendek.  

Dari variabel tersebut, maka dibutuhkan sebuah  metode 

yang  cocok digunakan untuk menentukan status gizi balita. 

Klasifikasi status gizi balita dapat dibedakan menjadi empat yaitu 

: gizi lebih (Over weight) , gizi baik (well nourished), gizi kurang 

(Under weight), dan gizi buruk (severe PCM) adalah K-Nearest 

Neighbor (K-NN). Metode ini menggunakan algoritma supervised 

, dimana dalam algoritma supervised hasil dari sampel data uji 

yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori 

pada K-Nearest Neighbor. Metode K-Nearest Neighbor (K-NN) 

memiliki kelebihan salah satunya efektif pada data sampelnya 

besar, serta tangguh terhadap sampel data yang bersifat noisy, 

dikatakan noisy apabila data tersebut tidak konsisten. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi 

rumusan masalah yang akan dibahas untuk melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mendesain dan membangun aplikasi 

menentukan gizi balita untuk mengklasifikasi balita 
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yang termasuk dalam kategori gizi lebih, gizi baik, gizi 

kurang dan gizi buruk. 

2. Bagaimana mengimplementasi metode K-Nearest 

Neighbor (K-NN) dalam bentuk program. 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk mengurangi meluasnya pembahasan tentang 

penentuan status gizi balita di UPT Puskesmas Pracimantoro 1 

dalam penelitian adalah : 

1. Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 

yaitu Metode K-Nearest Neighbor. 

2. Data yang digunakan data balita dari UPT Puskesmas 

Pracimantoro 1 Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten 

Wonogiri selama bulan september sebagai data latih 

sebanyak 281 data. 

3. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman 

java berbasis desktop, dan database mysql. 

4. Pengguna aplikasi ini yaitu bidan di UPT Puskesmas 

Pracimantoro 1. 

5. Informasi-informasi yang dapat dari sistem yang 

dibangun adalah untuk memprediksi status gizi balita 

yang diuji meliputi gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan 

gizi buruk. 
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6. Pengguna dapat melihat perkembangan balita dari 

waktu ke waktu dengan menggunakan fitur Data Uji 

Pengguna. 

7. Pengujian keakuratan adalah membandingkan hasil 

perhitungan metode K-Nearest Neighbor menggunakan 

aplikasi dengan perhitungan manual metode K-Nearest 

Neighbor dengan Microsoft Office Excel. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi 

untuk memprediksi gizi balita termasuk kategori gizi lebih, gizi 

baik, gizi kurang dan gizi buruk dengan menggunakan metode K-

Nearest Neighbor.  

 

 


