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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan secara umum didefinisikan sebagai

sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan

pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah

semi terstruktur. Secara khusus, sistem pendukung keputusan didefinisikan

sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun

sekelompok manajer dalam memecahkan masalahsemiterstruktur dengan cara

memberikan informasi ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu

(Hermawan dalam Taufan, 2014). Sistem pendukung keputusan merupakan

sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan dan

manipulasi data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambil keputusan

dalam situasi yang semi terstruktur dalam situasi yang tidak terstruktur, dimana

tidak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (

Kusrini dalam Wasiati, 2014 : 46)

Sistem Pendukung Keputusan dibuat sebagai suatu cara untuk

memenuhi kebutuhan seorang manajer dalam membuat keputusan yang

spesifik dalam memecahkan permasalah yang spesifik pula. Dalam

pengambilan keputusan terdapat beberapa tahapan yang ditempuh, antara lain

adalah sebagai berikut :
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a. Tahap Pemahaman (intelligence)

Sebuah proses pemahaman terhadap masalah dengan

mengidentifikasi dan mempelajari masalah terhadap lingkungan yang

memerlukan data  mengolah data mengujinya  menjadikan petunjuk

dalam menemukan pokok masalah  mencari solusi  bergerak dari

tingkat sistem ke subsistem.

b. Tahap Perancangan (Design)

Sebuah proses pengembangan, analisis dan pencarian alternatif

tindakan atau solusi yang mungkin untuk di ambil/ di lakukan 

Identifikasi dan mengevaluasi alternative.

c. Tahap Pemilihan (Choice)

Sebuah proses pemilihan salah satu alternatif solusi yang

dimunculkan pada tahap perancangan untuk menentukan arah tindakan

dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasar tujuan yang dapat dicapai

pada tahap berikutnya memilih solusi terbaik.

d. Tahap Penerapan (Implementation)

Sebuah proses untuk melaksanakan dan menerapkan alternatif

tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang telah di

identifikasiMenerapkan solusi dan membuat tindak lanjut.
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2.2. Keluarga Berencana

Tujuan dari program keluarga berencana adalah untuk membangun

manusia Indonesia sebagai obyek dan subyek pembangunan melalui

peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Selain itu program KB juga

ditujukan untuk menurunkan angka kelahiran dengan menggunakan salah satu

jenis kontrasepsi secara sukarela yang didasari keinginan dan tanggung jawab

seluruh masyarakat. Upaya untuk menurunkan angka kelahiran sekaligus

membentuk keluarga sejahtera merupakan cerminan dari program KB

(Bappeda, 2014).

Menurut UU no. 52 Tahun 2009 Keluarga Berencana (KB) adalah

upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur

kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak

reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sedangkan

pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri

untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur

jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat

kontrasepsi.

Pelayanan KB yang berkualitas berdampak pada kepuasan pada klien

yang dilayani dan terpenuhinya aturan penyelenggaraan Pelayanan KB sesuai

dengan kode etik dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kompetensi

tenaga yang memberikan pelayanan KB merupakan faktor yang sangat

mempengaruhi kualitas Pelayanan KB selain faktor-faktor lain seperti prasaran

dan sarana penunjang, alat, dan obat kontrasepsi, ketersediaan pedoman
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pelayanan dan upaya untuk menjaga mutu. Ditinjau dari sudut standar

pelayanan, Pelayanan KB yang berkualitas adalah bila tingkat komplikasi,

ketidakberlangsungan dan kegagalan rendah atau berada dalam batas toleransi

(kemenkes R.I., 2012).

2.3. Kontrasepsi

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra

berarti “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi adalah pertemuan

antara sel telur yang   matang   dengan   sperma   yang   mengakibatkan

kehamilan.   Maksud   dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah

terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan

sel sperma. Untuk itu, berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang

membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan

seks dan kedua - duanya memiliki kesuburan normal namun tidak

menghendaki kehamilan (Lilestina, 2011:5).

Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah terjadi konsepsi. Cara ini

dapat bersifat reversibel, dapat pula bersifat permanen. (Prawirohardjo dalam

Aryanti, 2014:16). Kontrasepsi yang dianggap ideal seharusnya 100% efektif,

sangat aman, tidak menimbulkan nyeri dan reversibel.  Kontrasepsi seharusnya

tidak mengganggu spontanitas, tidak mengotori, tidak berbau, atau berasa

menyengat. Selain itu harus mudah digunakan, murah, tidak bergantung pada

ingatan penggunanya, dan tidak bergantung pada petugas kesehatan Metode

yang digunakan juga tidak bertentangan dengan budaya setempat, sehingga
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dapat diterima oleh para penggunanya. Salah satu yang menjadi pertimbangan

untuk kontrasepsi saat ini adalah perlindungan dari infeksi menular seksual,

namun kontrasepsi semacam itu sampai saat ini belum tersedia (Varney dalam

Aryanti, 2014:17).

Tidak ada satupun metode kontrasepsi yang aman dan efektif karena

masing-masing memiliki kesesuaian dan kecocokan bagi setiap pasangan,

namun secara umum persyaratan metode kontrasepsi adalah sebagai berikut:

a. Aman, artinya tidak menimbulkan komplikasi berat saat digunakan

b. Berdaya guna, artinya jika digunakan sesuai dengan aturan dapat mencegah

kehamilan

c. Dapat diterima, artinya bukan hanya oleh pasangan tetapi juga lingkungan

budaya di masyarakat sekitar.

d. Terjangkau harganya oleh masyarakat

e. Bila metode tersebut dihentikan maka masa kesuburan akan kembali,

kecuali beberapa alat kontrasepsi yang memang tidak memungkinkan untuk

mengembalikan masa kesuburan.

Dalam penerapannya metode kontrasepsi dikelompokkan dalam

beberapa golongan, salah satunya penggolongan metode kontrasepsi

berdasarkan efektifitasnya. Metoda kontrasepsi menurut jangka waktu

pemakaian atau menurut efektivitasnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu

metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan metoda kontrasepsi jangka

pendek (non-MKJP). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau disingkat
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dengan MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu

lama lebih dari 2 tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian

menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun. Hal yang sama juga diungkapkan

bahwa metode kontrasepsi Jangka Panjang merupakan kontrasepsi yang dapat

bertahan antara tiga tahun sampai seumur hidup, seperti IUD, Implant/susuk

KB dan Sterililisasi pada pria/wanita (Lilestina, 2011). Jenis- jenis alat

kontrasepsi berdasarkan jangka waktu atau efektivitasnya adalah sebagai

berikut :

2.3.1. Alat Kontrasepsi pada MKJP

Alat kontrasepsi yang termasuk kedalam metode kontrasepsi

jangka panjang adalah sebagai berikut :

a. IUD ( Intra Uterine Device ), adalah alat kontrasepsi yang dipasang

didalam rahim

b. Implant (Susuk KB), adalah alat kontrasepsi berbentuk kapsul kecil

yang ditanam dibawah kulit.

c. MOW (Metode Operasi Wanita), adalah metode kontrasepsi dengan

melakukan tindakan operasi pada rahim.

d. MOP (Metode Operasi Pria), adalah metode kontrasepsi dengan

melakukan tindakan operasi pada saluran vas differences pria

2.3.2. Alat Kontrasepsi Pada Non MKJP

Alat kontrasepsi yang termasuk kedalam metode kontrasepsi

jangka pendek adalah sebagai berikut :
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a. KB Alami, adalah pengaturan waktu hubungan intim di luar masa

subur.

b. Barrier, adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah

bertemunya sperma dan sel telur. Contonya adalah komdom dan

diafragma.

c. Hormonal, alat kontrasepsi yang berupa pil atau suntikan.

2.4. Naïve Bayes

Naïve Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas

dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu

memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa

sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema tersebut

dikombinasikan dengan ”naive” dimana diasumsikan kondisi antar atribut

saling bebas. Pada sebuah dataset, setiap baris/dokumen diasumsikan sebagai

vector dari nilai-nilai atribut dimana tiap nilai-nilai menjadi peninjauan atribut

(Kusumadewi, 2003).

Naïve Bayes adalah pengklasifikasian statistic yang dapat

digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu class. Naive

Bayes didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi

serupa dengan decision tree dan neural network. Naive Bayes terbukti

memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam

database dengan data yang besar (Prasetyo dalam Nugroho, 2013:3).

Pendekatan dari Teorema Naïve Bayes adalah sebagai berikut :
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Keterangan :

P(Ci|X) : peluang dokumen X pada kategori Ci.

P(X|Ci) : peluang pada kategori Ci, dimana kata pada dokumen X muncul

pada kategori tersebut.

P(Ci) : peluang dari kategori yang diberikan,  dibandingkan  dengan

kategori-kategori lainnya yang dianalisa.

P(X) : peluang dari dokumen tersebut secara  spesifik. Pada

pengembangannya, P(X) dapat dihilangkan karena nilainya tetap, sehingga

saat dibandingkan dengan tiap kategori, nilai ini dapat dihapus.

Nilai P(X|Ci) didapat dengan mencari peluang pada setiap

Kategori X per Hasil Ci. Apabila setiap variabel tidak saling terkait dan

bersifat kategori maka fungsi yang digunakan untuk mencari peluang

adalah sebagai berikut (Kusumadewi, 2003):
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Namun apabila variabel bersifat kontinyu maka proses

penghitungan menggunakan Densitas Gauss dengan rumus sebagai

berikut (Kusumadewi, 2003):
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2.3.1. Kelebihan Naïve Bayes

Kelebihan dari metode Naïve Bayes adalah sebagai berikut :

a. Relatif mudah untuk diimplemetasikan karena tidak

menggunakan optimasi numerik, perhitungan matriks dan

lainnya.

b. Efisien dalam pelatihan dan penggunaannya.

c. Bisa menggunakan data binary atau polinom.

d. Karena diasumsikan independen maka memungkinkan metode

ini diimplementasikan dengan berbagai macam dataset.

e. Akurasi yang dihasilkan relatif tinggi.

2.3.2. Kekurangan Naïve Bayes

Kekurangan dari metode Naïve Bayes adalah sebagai berikut :

a. Perkiraan kemungkinan kelas yang tidak akurat

b. Batasan atau threshold harus ditentukan secara manual dan bukan

secara analitis.


