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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepadatan penduduk adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh

beberapa Negara, baik yang sudah atau sedang berkembang. Hal tersebut

mengakibatkan beberapa dampak antara lain berkurangnya ketersediaan lahan,

kerusakan lingkungan, kebutuhan air dan udara bersih, kekurangan makanan

dan beberapa masalah lainnya. Salah satu upaya untuk menangani masalah

tersebut adalah dengan program KB melalui pemilihan metode kontrasepsi

yang tepat.

Pemilihan metode kontrasepsi yang dilakukan oleh peserta KB

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pola

pikir peserta KB dalam memilih metode kontrasepsi dan alat kontrasepsi yang

berpengaruh dalam keberhasilan program KB. Faktor-faktor tersebut dibagi

menjadi beberapa kriteria antara lain adalah : Faktor Demografi, Faktor Sosial,

Faktor Ekonomi dan Faktor Sarana ( Sri Lilestina Nasution, 2011).

Puskesmas II Colomadu pada awalnya adalah Puskesmas pembantu

dari Puskesmas Colomadu I di Kabupaten Karanganyar. Karena semakin

meningkatnya kebutuhan akan penanganan kesehatan di wilayah tersebut, pada

awalnya yang hanya menjadi Puskesmas Pembantu kini menjadi Puskesmas

Colomadu II. Pelayanan yang dilakukan Puskesmas II Colomadu meliputi

pemeriksaan umum, farmasi, gigi, KB dan imunisasi. Pada proses konseling
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KB di Puskesmas II Colomadu, banyak pasangan yang bingung dalam memilih

metode kontrasepsi. Biasanya pasangan memilih metode kontrasepsi yang

mudah digunakan walaupun metode tersebut belum tentu cocok berdasarkan

variabel yang ada. Pada akhirnya hal tersebut akan menimbulkan kesalahan

dalam pemilihan metode kontrasepsi yang berakibat gagalnya program KB.

Permasalahan pemilihan metode kontrasepsi di Puskesmas II

Colomadu dapat diatasi dengan membuat sistem pendukung keputusan. Sistem

pendukung keputusan yang akan dirancang oleh penulis dapat membantu bidan

memberi keputusan metode kontrasepsi yang tepat bagi peserta KB. Dalam

melakukan penelitian penulis menggunakan datasets dari hasil survey dan

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tjen-Sien Lim yang diunggah di Situs UCI

Machine Learning Repository. Variabel-variabel yang digunakan dalam data

mining disusun berdasarkan faktor sosio demografi dan berbentuk data

klasifikasi. Salah satu metode yang dapat digunakan pada data berbentuk

klasifikasi adalah metode Naïve Bayes atau yang sering disebut dengan Naïve

Bayes Classifier (NBC). Kelebihan NBC adalah sederhana tetapi memiliki

akurasi yang tinggi. Berdasarkan hasil eksperimen, NBC terbukti dapat

digunakan  secara efektif untuk mengklasifikasikan berita secara otomatis

dengan akurasi mencapai 90.23%. Algoritma NBC yang sederhana dan

mempunyai kecepatan yang tinggi dalam proses pelatihan dan klasifikasi

layak untuk digunakan pada datasets model klasifikasi.
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1.2. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan Penulis bahas dalam penulisan Skripsi

ini adalah “Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan pemilihan

metode kontrasepsi di Puskesmas II Colomadu dengan metode Naïve Bayes”.

1.3. Pembatasan Masalah

Pada Penulisan Skripsi penulis membatasi masalah dalam beberapa

hal.  Batasan masalah yang akan penulis sampaikan dalam penulisan Skripsi ini

adalah :

a. Metode kontrasepsi yang penulis bahas adalah metode kontrasepsi jangka

panjang dan metode kontrasepsi jangka pendek.

b. Pada pemilihan metode kontrasepsi tidak dibahas pemilihan alat

kontrasepsi pada metode tersebut.

c. Input pada proses pengujian adalah variabel-variabel yang mempengaruhi

pemilihan metode kontrasepsi, yaitu : umur istri, pendidikan istri,

pendidikan suami, jumlah anak yang lahir, agama istri, status kerja istri,

kesibukan suami, standart kehidupan dan tingkat informasi tentang

kontrasepsi.

d. Output pada proses pengujian berupa hasil keputusan pemilihan metode

kontrasepsi yaitu metode jangka panjang, metode jangka pendek atau tidak

perlu menggunakan.

e. Proses penghitungan pada pengujian pemilihan metode kontrasepsi

menggunakan algoritma Naïve Bayes.
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f. Implementasi pada aplikasi dibangun menggunakan Bahasa Pemrograman

Delphi.

g. Sistem Basis Data yang digunakan pada aplikasi menggunakan MySQL.

1.4. Tujuan Skripsi

Tujuan dari penyusunan Skripsi yang penulis susun adalah untuk

membuat Sistem pendukung keputusan dalam pemilihan metode kontrasepsi di

Puskesmas II Colomadu dengan metode Naïve Bayes.

1.5. Manfaat Skripsi

Manfaat dari Penyusunan Skripsi yang penulis susun adalah sebagai

berikut :

a. Manfaat bagi Penulis adalah bisa belajar merancang sebuah Sistem

pendukung keputusan yang dapat memberikan pengalaman dan bisa

diterapkan.

b. Manfaat bagi STMIK SINUS adalah agar dapat menggunakan Judul yang

diajukan penulis sebagai gambaran tentang tema penulisan kepada

Mahasiswa yang akan menempuh Skripsi.

c. Manfaat bagi Puskemas II Colomadu adalah bagian KB dapat

memanfaatkan sistem Pendukung Keputusan dalam memberikan usulan

tentang metode kontrasepsi yang sebaiknya digunakan oleh pasangan yang

akan melakukan KB.
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1.6. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dari sistem pendukung keputusan pada Skripsi

yang penulis susun adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Skema Pemikiran SPK Pemilihan Metode Kontrasepsi

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pemahaman dalam isi Skripsi

maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi enam bab

dengan susunan sebagai berikut:
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BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Perumusan

Masalah, Pembatasan masalah, Tujuan Skripsi, Manfaat Skripsi, Kerangka

Pikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II.  LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang terdiri dari

pengertian Kontrasepsi, Sistem Pendukung Keputusan, Pengertian Naïve

Bayes.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan penulis

dalam penyusunan skripsi. Pembahasan dari metode penelitian yang penulis

bahas meliputi metode pengumpulan data, analisa data, perancangan dan

desain sistem, pembuatan aplikasi dan pengujian sistem

BAB IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai profil dari Puskesmas II Colomadu

meliputi Sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Penjabaran

tugas dan wewenang serta pelayanan metode kontrasepsi.

BAB V. PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai sistem yang sedang berjalan,

sistem yang dikembangkan, desain sistem secara umum, implementasi sistem

dan pengujian sistem.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjelaskan inti dari

keseluruhan permasalahan yang di bahas.


