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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Teknologi informasi merupakan salah satu alat penting untuk 

mengatasi (sebagian) masalah derasnya arus informasi.Di Indonesia 

pemerintah sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk 

meningkatkan efesiensi kinerja lembaga-lembaga Negara.Beberapa daerah 

sudah memakai sistem terintegrasi untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada 

dalam pemerintahan, seperti pendataan penduduk (KTP, Kartu Keluarga, 

Akta Kelahiran), pengurusan pajak, pengurusan SIM, dan lain sebagainya. 

Dalam bidang kesehatan dapat disorot banyaknya kasus gizi buruk 

balita juga masih adanya kasus kematian bayi yang disebabkan baik oleh 

faktor klinis maupun non-klinis. Contoh penyebab non-klinis antara lain: 

protokol klinis yang tidak dipatuhi, pelayanan yang sub standar, dan rekam 

medik tidak lengkap. Contoh riil lain yang menjadi fokus penulis adalah 

Kartu Menuju Sehat (KMS) yang merupakan acuan dasar pemantauan 

tumbuh kembang balita, ternyata tidak optimaldalam penggunaannya 

sehingga keadaan kesehatan balita tidak terpantau dan banyak timbul kasus 

gizi buruk di lapangan.  

Instansi-instansi terkait lainnya juga akan mengalami keterlambatan 

dalam penanganan kasus yang terjadi, karena informasi yang didistribusikan 

tidak akurat. Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam kualitas generasi 
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penerus yang merupakan salah satu faktor penting penentu arah bangsa 

Indonesia.Hal tersebut yang mendasari pembuatan Sistem Pendukung 

Keputusan Penanganan Kesehatan Balita ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem 

pendukung keputusan untuk penanganan kesehatan bayi agar diperoleh 

informasi yang akurat untuk distribusi bantuan dan keputusan tindakan? 

1.3 Batasan Masalah 

Di dalam melakukan suatu penelitian di perlukan adanya pembatasan 

suatu masalah supaya penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan 

dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1.  Penerapan metode Antropometriusia, berat, jenis kelamin, dan panjang 

bayi sebagai rule dalam penalaran logika fuzzy Sugeno dalam 

membangun sistem pendukung keputusan menentukan status kecukupan 

gizi bayi ini.  

2.  Menggunakan antropometri lingkar lengan atas, rasio lingkar dada dengan 

lingkar kepala untuk mementukan status KEP (Kekurangan Energi dan 

Protein). 

3.  Membangun aplikasi berbasis desktop sebagai antarmuka untuk 

menentukan status gizi dan KEP bayi. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam pemantauan 

tumbuh kembang balita, mempercepat distribusi informasi antar pihak terkait, 

distribusi bantuan yang cepat dan tepat guna dan memaksimalkan fungsi 

KMS sebagai alat untuk memantau pertumbuhan balita.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1.  Mempermudah instansi –  instansi terkait seperti rumah sakit dan 

puskesmas untuk mendistribusikan informasi mengenai kecukupan gizi 

bayi. 

2.  Membantu orang tua dan masyarakat untuk memantau dan mengetahui 

kecukupan gizi bayi mereka sehingga sehingga dapat melakukan tindakan 

yang tepat secara cepat. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan dosen pemnbimbing, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, halam daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar 

lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi. 
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1.6.2 Bagian Utama Skripsi.  

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi.  

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

2.1 Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil –  hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

2.2 Landasan Teori yang berisi tentang teori yang dijadikan 

landasan dalam penelitian dan pengertian program yang 

digunakan.  

Bab III  Metode Penelitian 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data melalui 

berbagai metode. 

Agar sistematis, Bab Metode Penelitian Meliputi : 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2 Peralatan Utama dan Pendukung 

3.3 Alur  Penelitian 
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Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi gambaran  tahapan penelitian  dari sistem 

informasi penggajian pegawai dan analisisnya sehingga didapat 

bukti kuat yang sesuai dengan hipotesis yang dilakukan.  

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam : 

4.1 Hasil Penelitian 

4.2 Analisa atau Pembahasan 

Bab VI Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah 

yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelasaian penelitian 

yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi 

mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan 

kelemahan dari sistem  yang ada sebelumnya. Saran ini tidak lepas 

ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.  

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka 

dan lampiran.  

 

 

 

 


