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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang begitu cepat, sangat mempengaruhi 

kehidupan di masyarakat. Salah satu teknologi yang berkembang dengan pesat 

adalah website. Teknologi website dapat mendukung aktivitas manusia secara 

online, mulai dari kepentingan bisnis sampai kepentingan pribadi. Perkembangan 

website terdapat tiga generasi sejak diperkenalkannya pada tahun 1990 oleh Tim 

Beners-Lee yaitu web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Dengan adanya teknologi ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk segala bidang. 

Salah satunya adalah bidang kesehatan. 

Dalam memantau gizi pada anak balita (bawah lima tahun) merupakan hal 

penting yang harus diketahui oleh setiap orang tua. Salah satu alat yang dapat 

digunakan dalam memantau gizi balita adalah KMS (Kartu Menuju Sehat). 

Dengan kartu ini masyarakat dapat memantau tumbuh kembang balita. Namun, 

pada penggunaan KMS manual terdapat beberapa kelemahan seperti kerusakan 

pada kartu karena terkena air atau terbakar dan tidak menutup kemungkinan untuk 

hilang. Maka dengan dibuatnya sistem ini orang tua tidak perlu khawatir 

mengenai kondisi kartu menuju sehatnya. Dengan menggunakan aplikasi ini orang 

tua dapat memantau pertumbuhan balitanya melalui smartphone, tablet mau pun 

komputer yang terkoneksi internet sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan 

saja.  
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Data mining (penggalian data) dikenal sebagai tool penting dalam dunia 

digital saat ini, karena adanya jumlah informasi yang semakin besar. Data mining 

merupakan proses mengekstraksi pola-pola dari data yang berukuran besar (Han, 

2006). Data mining sering juga disebut knowledge discovery in database (KDD). 

KDD merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pemakaian data, 

historis untuk menemukan keteraturan, dan pola atau hubungan dalam setdata 

berukuran besar (Santoso, 2007). Salah satu metode data mining yang populer 

berdasarkan konferensi ICDM ’06 adalah K-Nearest Neighbor (k-NN). Metode ini 

merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek 

berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. 

Dari permasalahan diatas yang berkaitan dengan penentuan status gizi 

balita agar lebih spesifik maka dapat digunakan metode k-NN yang bekerja 

dengan jarak terdekat. Klasifikasi status gizi balita dapat dibedakan menjadi 

empat yaitu gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Salah satu kelebihan 

menggunakan metode ini adalah efektif pada data sampel besar, serta tangguh 

terhadap sampel data yang bersifat noisy. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi berbasis web mobile yang 

dapat digunakan untuk mengklasifikasi gizi balita dengan 

menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
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2. Bagaimana menyajikan informasi yang dapat diakses setiap saat 

melalui smartphone, tablet mau pun komputer secara online. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari penelitan ini terdapat beberapa hal, antara lain : 

1. Sistem yang dibangun digunakan untuk mengklasifikasi status gizi 

balita secara online melalui smart phone, tablet mau pun komputer. 

2. Data latih (training) yang digunakan berasal dari Posyandu Balita, 

Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, sebanyak 268 data (01 

Februari 2013 – 18 Februari 2018). 

3. Penentuan standar gizi balita berdasarkan Kartu Menuju Sehat. 

Variabel yang digunakan yaitu berat badan (kg), usia (bulan), dan 

jenis kelamin. 

4. Nilai k yang digunakan yaitu 5, 9, 13 dan 15. 

5. Keluaran atau output dari keputusan berupa status gizi lebih, gizi 

baik, gizi kurang, dan gizi buruk. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan untuk membuat aplikasi berbasis web mobile 

yang dapat mengimplementasikan metode K-Nearest Neighbor dalam 

mengkalsifikasi status gizi balita berdasarkan data training. 

2. Menyajikan informasi yang dapat diakses melalui smartphone, tablet 

mau pun komputer secara online.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini terdapat beberapa hal, antara 

lain : 

1. Bagi Orang Tua. 

Dapat memantau perkembangan gizi balitanya melalui smartphone 

atau komputer secara online. 

2. Bagi Posyandu Balita Desa Jomboran. 

Sebagai fasilitas yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan 

gizi balita secara menyeluruh di Posyandu Balita Desa Jomboran, 

Kecamatan Klaten Tengah. 

3. Bagi Penulis. 

Menambah wawasan mengenai pengimplementasian metode K-

Nearest Neighbor berbasis web mobile. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas mengenai laporan ini, maka dikelompokkan 

menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut : 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  
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2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini menjelaskan teori dan definisi yang diambil dari kutipan buku 

yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang 

berhubungan topik penelitian. 

3. BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai analisa dan kebutuhan sistem, data apa saja 

yang perlu dimasukan dan apa yang dihasilkan serta bagaimana prosesnya. 

Dirancang dengan diagram arus data, relasi tabel dan membuat form masukan 

dan keluaran. 

4. BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan hasil implementasi berdasarkan rancangan dari bab 

sebelumnya. Menampilkan aplikasi dan gambaran sistem yang telah dirancang. 

5. BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa yang 

telah diuraikan pada laporan ini. 

6. DAFTAR PUSTAKA 

7. LAMPIRAN 

 


