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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Masalah kelancaran aliran informasi dapat diatasi dengan salah satu 

perangkat pada teknologi informasi. Teknologi informasi sudah dimanfaatkan 

oleh pemerintah Indonesia dalam membantu meminimalisir sumber daya yang 

minimum dengan kinerja dan hasil yang optimum pada beberapa lembaga-

lembaga negara. Lembaga-lembaga negara pada beberapa daerah tertentu sudah 

menggunakan sistem yang terintegrasi dalam menjalankan pekerjaannya yang ada 

dalam pemerintahan, seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi, pendataan 

penduduk (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran), pengurusan 

pajak, dan lain sebagainya.  

 Lembaga-lembaga Negara dalam bidang kesehatan dapat diperhatikan 

banyaknya kasus gizi buruk balita dan kasus kematian bayi yang disebabkan oleh 

beberapa faktor, baik klinis maupun non-klinis. Salah satu contoh penyebab non-

klinis seperti catatan medik yang kurang lengkap, pelayanan yang tidak maksimal, 

dan standar protokol klinis yang tidak dipatuhi. Adapun contoh lain yang cukup 

disayangkan adalah Kartu Menuju Sehat (KMS) yang fungsinya sebagai acuan 

untuk pemantuan tumbuh kembang balita yang ternyata dalam penggunaanya 

tidak optimal, sehingga muncul beberapa kasus mengenai gizi buruk karena 

kesehatan balita yang tidak terpantau. Akibat kinerja yang tidak optimal tersebut 

maka data informasi mengenai tumbuh kembang balita akan tidak akurat, 

sehingga penanganan kasus yang terjadi akan mengalami keterlambatan untuk 

instansi-instansi yang terkait. Buruknya penanganan kasus yang dialami oleh 

balita akan mengkhawatirkan kualitas sumber daya manusia generasi penerus 

yang akan datang.  

 Kekhawatiran tersebut merupakan dasar dari pembuatan Sistem 

Pendukung Keputusan Penanganan Kesehatan Balita ini, karena dampaknya dapat 
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dikatakan sangat penting untuk  penentu kualitas SDM generasi penerus bangsa 

Indonesia. Pada paper “Sistem Pendukung Keputusan Penganganan Kesehatan 

Balita Menggunakan Penalaran Fuzzy Mamdani”, Ayuningtyas,Ika., 

Saptono,Fajar., dan Hidayat,Taufiq. (2007:1) menyatakan bahwa Sistem 

Pendukung Keputuasan merupakan salah satu jenis sistem yang bertujuan untuk 

menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi serta mengarahkan 

kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan 

lebih baik, dalam hal ini dapat memudahkan pihak yang terkait diantaranya rumah 

sakit atau puskesmas, pemerintah dan orang tua cepat  mengambil keputusan yang 

tepat dalam penganganan kesehatan balita. 

 Paper tersebut menggunakan metode Fuzzy Mamdani, (2007:2) dengan 

tujuan membuat sistem dengan ketelitian yang tinggi. Sedangkan untuk projek 

yang kami buat menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Fanoeel, Thamrin 

(2005:5) menyatakan Fuzzy Tsukamoto merupakan salah satu metode yang sangat 

fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada, dengan kelebihan yaitu lebih 

intuitif, diterima oleh banyak pihak, lebih cocok untuk masukan yang diterima 

dari manusia bukan mesin, hal tersebut akan memudahkan pihak yang terkait 

dalam memantau tumbuh kembang balita. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Metode Fuzzy Tsukamoto dapat di implementasikan sehingga  

menghasilkan informasi kesehatan balita yang akurat? 

2. Berapa tingkat akurasi yang dapat di hasilkan berdasarkan penerapan 

parameter output dengan metode perhitungan Tsukamoto? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan algoritma menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto. 

2. Ruang lingkup obyek berupa balita (bayi dengan usia dibawah 5 tahun). 

3. Data yang digunakan yaitu jenis kelamin, umur, panjang badan, bobot balita. 
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4. Output yang dihasilkan pada sistem ini merupakan penetapan nilai gizi dan 

status gizi pada balita. 

1.4. Tujuan 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya : 

1. Menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah 

dalam pemantauan tumbuh kembang balita. 

2. Dengan aplikasi yang dibuat dapat mempercepat proses distribusi informasi 

antar pihak terkait. 

3. Memberikan suatu kemampuan sistem untuk menghasilkan output yang 

menjelaskan status dari kesehatan balita. 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak rumah 

sakit/puskesmas, orang tua maupun pemerintah untuk menghemat waktu dalam 

membuat keputusan status gizi balita apakah baik atau buruk, memberi berbagai 

macam rekomendasi penanganan pada balita yang terkena gizi buruk, dan 

meningkatkan efektifitas dalam proses penentuan balita yang mengalami gizi baik 

dan buruk. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini menggunakan kerangka penulisan yang tersusun 

sebagi berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II Dasar Teori 

Menguraikan dasar teori dan teori penunjang yang berkaitan dengan penelitian 

yang meliputi Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Logika Fuzzy dan Kartu 

Menuju Sehat (KMS). 
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BAB III Metodologi dan Perancangan 

Membahas metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari studi 

pustaka, metode pengambilan data, metode implementasi, metode pengujian dan 

analisis serta pengambilan kesimpulan dan saran serta membahas analisis 

kebutuhan dari “Sistem Pendukung Keputusan Penanganan Kesehatan Balita 

Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto”. 

 

BAB IV Implementasi 

Membahas implementasi “Sistem Pendukung Keputusan Penanganan Kesehatan 

Balita Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto”. 

 

BAB V Pengujian dan Analisis 

Membahas teknik, hasil, dan analisis pengujian terhadap metode yang digunakan 

yaitu Metode Fuzzy Tsukamoto. 

 

BAB VI Penutup 

Memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh pengujian dan analisis, serta 

analisis penelitian untuk pengembangan lebih lanjut. 

  



5 
 

BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan atau sering disebut dengan Decision 

Support System (DSS) merupakan sebuah sistem yang mampu mendukung, 

memberikan informasi, dan memperkirakan suatu permasalahan sehingga dapat 

membantu dalam memperoleh suatu keputusan dengan baik. 

Menurut Simon (1960), dalam pengambilan keputusan terdapat empat 

tahapan, diantaranya: 

1. Tahap Intelijen (Inteligent Phace) merupakan tahapan untuk mengamati 

atau mengenali permasalahan untuk diperbaiki. 

2. Tahap Perancangan (Design Phace) merupakan tahapan untuk menemukan 

solusi dari permasalahan dengan cara mengembangkan dan menganalisa 

berbagai tindakan alternatif yang memungkinkan dalam memecahkan 

permasalahan. 

3. Tahap Pemilihan (Choice Phace) merupakan tahapan untuk memilih dan 

menentukan suatu solusi yang tepat dari berbagai tindakan alternatif yang 

sesuai dengan bentuk permasalahan. 

4. Tahap Implementasi (Implementation Phace) merupakan tahapan untuk 

menilai pilihan-pilihan, mengimplementasikan keputusan yang telah 

dipilih pada tahap pemilihan. 

5. Selain itu, dalam Sistem Pendukung Keputusan 

Dalam model Simon terdapat gambaran kontribusi Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) dan Ilmu Manajemen/Operations  Research  (IM/OR) terhadap 

proses pengambilan keputusan. Pada gambar 1 ditunjukkan fase proses 

pengambilan keputusan: 
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Gambar 1. Fase Proses Pengambilan Keputusan 

Sumber: Sistem Pendukung Keputusan (Suryadi, 2002). 

2.2 Logika Fuzzy 

Konsep tentang logika fuzzy diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Astor Zadeh 

pada 1962. Logika fuzzy adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah, 

yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem yang 

sederhana, sistem kecil, embedded system, jaringan PC, multichannel atau 

workstation berbasis akuisisi data, dan sistem kontrol. Metodologi ini dapat 

diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. 

Dalam logika klasik dinyatakan bahwa segala sesuatu bersifat biner, yang artinya 

adalah hanya mempunyai dua kemungkinan, “Ya atau Tidak”, “Benar atau Salah”, 

“Baik atau Buruk”, dan lain-lain. Oleh karena itu, semua ini dapat mempunyai 

nilai keanggotaan 0 atau 1. Akan tetapi, dalam logika fuzzy kemungkinan nilai 

keanggotaan berada diantara 0 dan 1. Artinya, bisa saja suatu keadaan mempunyai 

dua nilai “Ya dan Tidak”, “Benar dan Salah”, “Baik dan Buruk” secara 

bersamaan, namun besar nilainya tergantung pada bobot keanggotaan yang 

dimilikinya (Sutojo, 2011). 

Logika fuzzy atau logika samar merupakan suatu sistem yang disusun oleh 

pakar matematika dan komputer yang bernama Lotfi Zadeh. Dalam metode ini, 

serangkaian bilangan mendapatkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 untuk 
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mengukur suatu keadaan seperti ketinggian, kecantikan, umur dan elemen-elemen 

lain yang sulit dipastikan. Jadi, di sini kita mempunyai himpunan yang tiap 

anggotanya mempunyai derajat keanggotaan tertentu (Hasan, 2009). 

Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input ke dalam suatu ruang output (Kusumadewi, 2004). 

2.2.1 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan adalah grafik yang mewakili besar dari derajat 

keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antara 0 

dan 1. Derajat keanggotaan sebuah variabel x dilambangkan dengan simbol µ(x). 

Rule-rule menggunakan nilai keanggotaan sebagai faktor bobot untuk menentukan 

pengaruhnya pada saat melakukan  inferensi untuk menarik kesimpulan (Sutojo, 

2011).  

Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan antara lain : 

1. Representasi Linear, pada representasi linear pemetaan input ke 

derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. 

Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk 

mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada dua keadaan fuzzy 

yang linear yaitu representasi linear naik dan representasi linear 

turun.  

2. Representasi Kurva Segitiga, Kurva segitiga pada dasarnya 

merupakan gabungan antara dua garis linear.  

3. Representasi Kurva Trapesium, Kurva trapesium  pada dasarnya 

seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki 

nilai keanggotaan 1. 

4. Representasi Kurva Bentuk Bahu, Daerah yang terletak di tengah – 

tengah suatu variabel yang dipresentasikan dalam bentuk segitiga, 

pada sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun. Tetapi terkadang 

salah satu sisi dari variabel tersebut tidak mengalami perubahan.  

5. Representasi Kurva-S, Kurva pertumbuhan dan penyusutan 

merupakan kurva-S atau sigmoid yang berhubungan dengan 

kenaikan dan penurunan permukaan secara tak linear.  
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6. Representasi Kurva Bentuk Lonceng (Bell Curve), Untuk 

mempresentasikan bilangan fuzzy, biasanya digunakan kurva 

berbentuk lonceng. Kurva berbentuk lonceng ini terbagi atas tiga 

kelas, yaitu kurva PI, kurva beta, dan kurva Gauss. Perbedaan ketiga 

kurva ini terletak pada gradiennya. 

2.2.2 Cara Kerja Logika Fuzzy Tsukamoto 

 Dalam inferensinya, metode Tsukamoto menggunakan tahapan sebagai 

berikut (Hasan, 2009): 

1. Fuzzyfikasi, yaitu Proses untuk mengubah input sistem yang 

mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan 

fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy.  

2. Pembentukan basis pengetahuan Fuzzy (Rule dalam bentuk 

IF…THEN), yaitu Secara umum bentuk model Fuzzy Tsukamoto 

adalah IF (X IS A) and (Y IS B) and (Z IS C), dimana A,B, dan C 

adalah himpunan fuzzy.  

3. Mesin Inferensi, yaitu proses dengan menggunakan fungsi implikasi 

MIN untuk mendapatkan nilai a-predikat tiap-tiap rule (a1,a2, a3, … 

an). Kemudian masing-masing nilai a-predikat ini digunakan untuk 

menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas (crisp) masing-

masing rule (z1, z2, z3, …zn).  

4. Defuzzyfikasi, dengan menggunakan metode rata-rata (Average): 

   
∑      

∑  
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

3.1. Metode Penelitian 

Metode yang kami gunakan adalah metode Fuzzy Tsukamoto. Pada 

penelitian ini, digunakan logika fuzzy untuk memperoleh output berupa nilai gizi 

balita. Berikut yaitu perancangan himpunan fuzzy pada sistem pendukung 

keputusan penanganan kesehatan balita. dalam metode tsukamoto terdapat 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.1.1. Pembentukan Himpunan Fuzzy 

Variabel pada metode tsukamoto baik variabel masukan maupun variabel 

keluaran dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy.  

1. Variabel Umur 

 

Umur (dalam bulan) 

Gambar 2. Grafik Himpunan Fuzzy UMUR 

Fungsi Keanggotaan: 

      [ ]  

     
    

 
       

      

 

      [ ]  
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2. Variabel Bobot 

a. Variabel Bobot laki-laki 

 

Gambar 3. Grafik Himpunan Fuzzy BOBOT Laki-Laki 

Fungsi Keanggotaan :  

       [ ]  

     
    

 
       

      

 

 

       [ ]  
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      [ ]  

      
    

 
        

      

 

b. Variabel Bobot Perempuan 

 

Gambar 4. Grafik Himpunan Fuzzy BOBOT Perempuan 

Fungsi Keanggotaan : 

       [ ]  

     
    

 
       

      

 

       [ ]  

     
   

 
       

    

 
        

 

      [ ]  

      
    

 
        

       

 

 

3. Variabel Panjang Badan 

a. Variabel Panjang Badan Laki-laki 
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Gambar 5. Grafik Himpunan Fuzzy PANJANG BADAN 

Laki-Laki 

Fungsi Keanggotaan : 

       [ ]  
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        [ ]  

      
    

  
         

       

 

b. Variabel Panjang Badan Perempuan 

 

Gambar 6. Grafik Himpunan Fuzzy PANJANG BADAN 

Perempuan 

Fungsi Keanggotaan : 
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       [ ]  
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4. Variabel Nilai Gizi 

a. Variabel Nilai Gizi Laki-laki 

 

Gambar 7. Grafik Himpunan Fuzzy NILAI GIZI Laki-Laki 

Fungsi Keanggotaan : 

          [ ]  
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14 
 

       [ ]  

      
    

 
        

    

  
        

 

          [ ]  

      
    

  
        

    

  
        

 

         [ ]  

      
    

  
        

      

 

 

b. Variabel Nilai Gizi Perempuan 

 

Gambar 8. Grafik Himpunan Fuzzy NILAI GIZI Perempuan 

Fungsi Keanggotaan : 

          [ ]  
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3.1.2. Pembentukan Aturan Fuzzy 

Setelah pembentukan variabel himpunan fuzzy, dibentuk aturan yang 

sesuai dengan mengambil data-data yang ada pada KMS. 

UMUR BOBOT PANJANG BADAN STATUS GIZI 

fase 1 

ringan  

rendah lebih 

sedang lebih 

tinggi normal 

Biasa 

rendah obesitas 

sedang obesitas 

tinggi obesitas 

Berat 

rendah obesitas 

sedang obesitas 

tinggi obesitas 

fase 2 

ringan  

rendah normal 

sedang normal 

tinggi normal 

Biasa 

rendah lebih 

sedang lebih 

tinggi lebih 

Berat 

rendah obesitas 

sedang obesitas 

tinggi obesitas 

fase 3 

ringan  

rendah kurang 

sedang kurang 

tinggi kurang 
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Biasa 

rendah lebih 

sedang lebih 

tinggi lebih 

Berat 

rendah obesitas 

sedang obesitas 

tinggi obesitas 

fase 4 

ringan  

rendah kurang 

sedang kurang 

tinggi kurang 

Biasa 

rendah normal 

sedang normal 

tinggi lebih 

Berat 

rendah obesitas 

sedang obesitas 

tinggi lebih 

fase 5 

ringan  

rendah buruk 

sedang buruk 

tinggi buruk 

Biasa 

rendah kurang 

sedang kurang 

tinggi kurang 

Berat 

rendah obesitas 

sedang obesitas 

tinggi lebih 

 

Jika diurutkan berdasarkan status gizi maka tabel aturannya seperti ini : 

UMUR BOBOT PANJANG BADAN STATUS GIZI 

Fase 5 Ringan Rendah 

Buruk Fase 5 Ringan Sedang 

Fase 5 Ringan Tinggi 

Fase 3 Ringan Rendah 

Kurang 

Fase 3 Ringan Sedang 

Fase 3 Ringan Tinggi 

Fase 4 Ringan Rendah 

Fase 4 Ringan Sedang 

Fase 4 Ringan Tinggi 

Fase 5 Biasa Rendah 

Fase 5 Biasa Sedang 

Fase 5 Biasa Tinggi 

Fase 1 Ringan Tinggi Normal 
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Fase 2 Ringan Rendah 

Fase 2 Ringan Sedang 

Fase 2 Ringan Tinggi 

Fase 4 Biasa Rendah 

Fase 4 Biasa Sedang 

Fase 1 Ringan Rendah 

Lebih 

Fase 1 Ringan Sedang 

Fase 2 Biasa Rendah 

Fase 2 Biasa Sedang 

Fase 2 Biasa Tinggi 

Fase 3 Biasa Rendah 

Fase 3 Biasa Sedang 

Fase 3 Biasa Tinggi 

Fase 4 Biasa Tinggi 

Fase 4 Berat Tinggi 

Fase 5 Berat Tinggi 

Fase 1 Biasa Rendah 

Obesitas 

Fase 1 Biasa Sedang 

Fase 1 Biasa Tinggi 

Fase 1 Berat Rendah 

Fase 1 Berat Sedang 

Fase 1 Berat Tinggi 

Fase 2 Berat Rendah 

Fase 2 Berat Sedang 

Fase 2 Berat Tinggi 

Fase 3 Berat Rendah 

Fase 3 Berat Sedang 

Fase 3 Berat Tinggi 

Fase 4 Berat Rendah 

Fase 4 Berat Sedang 

Fase 5 Berat Rendah 

Fase 5 Berat Sedang 

3.2. Perancangan 

3.2.1 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak/ Keras 

Perangkat lunak ini dibuat untuk perhitungan nilai gizi balita 

berdasarkan bahasa pemrograman java yang diperlukan untuk penentuan 

status gizi seorang balita dilihat dari umur, bobot dan panjang badan/tinggi 

seorang balita. Dalam pembangunan perangkat lunak ini akan 
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diimplementasikan Fuzzy Tsukamoto. Aplikasi ini akan dapat digunakan 

oleh orangtua maupun instansi kesehatan. 

Untuk penggunaan perangkat lunak ini, dibutuhkan beberapa 

inputan berupa umur seorang balita (dalam bulan), bobot balita (dalam 

kg), dan tinggi balita (dalam cm). Dan keluaran dari perangkat lunak ini 

berupa status gizi balita tersebut. Pada prosesnya nanti akan ditambahkan 

fungsi berupa statistik sebaran data-data yang pernah diproses dan akan 

kami presentasikan dalam beberapa diagram. 

 

3.2.2 Perancangan Perangkat Lunak/ Keras 

a. Context Diagram 

 

b. Level 1 

 

 

 

 

 

 



19 
 

c. Level 2 

 

d. Level 3 

 

e. Level 4 
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Flowchart : 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI 

4.1. Lingkungan Pembangunan 

Dalam lingkungan pembangunan terdapat lingkunan perangkat keras dan 

lingkungan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi ini. 

4.1.1 Lingkungan Perangkat Keras/ Hardware 

Spesifikasi perangkat keras pada laptop yang digunakan dalam 

membangun aplikasi ini adalah : 

1. Processor  : Intel® Core™ i5-2630QM CPU @ 2.70GHz  

2. RAM  : 4.00 GB 

3. System type : 64-bit Operating System 

4. Harddisk  : 500 GB 

5. Display  : 1366 * 768 Pixel 

4.1.2 Lingkungan Perangkat Lunak/ Software 

Dalam membangun aplikasi ini dibutuhkan beberapa perangkat lunak. 

Spesifikasi perangkat lunak atau software yang dibutuhkan dalam membangun 

aplikasi ini yaitu :  

1. Sistem Operasi : Microsoft Windows 8.1 Enterprise 

2. Editor Script : Netbeans IDE 7.0.1 dengan menggunakan bahasa  

  pemrograman Java 

4.2. Batasan Implementasi 

Tujuan batasan – batasan implementasi ini dibuat adalah agar pengujian 

sistem aplikasi untuk menentukan status gizi balita ini dapat berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan data yang ada. Berikut ini merupakan batasan – batasan 

implementasinya antara lain : 
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1. Data yang dimasukan oleh user berupa angka yang telah disediakan di 

dalam combo box untuk masing-masing variabel (jenis kelamin, umur, 

bobot, dan panjang badan) 

2. Untuk variabel umur maksimal berusia 5 tahun, dan usia tidak 

dibedakan baik laki-laki maupun perempuan 

3. Untuk variabel bobot maksimal 26 kg untuk perempuan dan 25 kg 

untuk laki-laki 

4. Untuk variabel panjang badan maksimal 123 cm untuk perempuan dan 

124 cm untuk laki-laki 

4.3. Implementasi Data 

Aplikasi ini terdapat menu utama yang berfungsi untuk inputan data balita 

sesuai dengan parameter yang ditentukan.  Pembuatan program ini menggunakan 

bahasa pemrograman java. 

Untuk tampilan dari halaman menu utama dalam program ini terdapat 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 9. Tampilan menu utama 
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Pada halaman menu utama terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi 

yang berbeda. Pertama untuk proses inputan dapat dilakukan mulai dari 

menentukan jenis kelamin dari balita dengan menggunakan radio button yang 

telah disediakan. kemudian terdapat field kosong yang berfungsi sebagai tempat 

input data dari balita yang meliputi parameter umur, panjang badan dan bobot. 

Apabila user melakukan kesalahan dalam proses pengetikan parameter 

input data balita, maka user tidak perlu mematikan program dan mengulang 

program kembali. Pada menu utama disediakan button reset yang berfungsi untuk 

menghilangkan semua proses data yang dimasukan. 

Kemudian user dapat menggunakan tombol calculate apabila parameter 

input yang berada pada halaman utama sudah terisi, maka detai hasil dari proses 

perhitungan akan keluar dan nilai gizi dari balita tersebut dapat diketahui 

perhitungannya. 

 

Gambar 10. Tampilan detail hasil 

Detail hasil ini keluar apabila user telah melakukan proses calculate pada 

program. Pada tampilan ini menjabarkan hasil dari perhitungan alpha, z, dan alpha 

* z dari setiap fase balita yang ditentukan yaitu 45 fase. Fase ini ditentukan dari 

rule yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
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Gambar 11. Tampilan parameter 

Pada tampilan ini terdapat tampilan grafik fungsi keanggotaan tiap 

variabel, mulai dari variabel umur, variabel bobot, dan variabel panjang badan. 

Selain fungsi keanggotaan tiap variabel juga terdapat fungsi keanggotaan 

keputusan status gizi pada tahap defuzzyfikasi. Untuk memasukkan nilai-nilai 

variabel disediakan pada menu utama pada program. 

4.4 Implementasi Algoritma 

Misalnya dengan diberikannya data sebagai berikut : 

Jenis kelamin : laki-laki 

Umur : 20 bulan 

Bobot : 16 kg 

Panjang badan : 98 cm 

a. Proses Fuzzyfikasi 
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mencari nilai derajat keanggotaan tiap variabel berdasarkan fungsi 

keanggotaan seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. 

1. Untuk Variabel Umur : 

-  Termasuk ke dalam fase 2 dan fase 3 

- Derajat keanggotaan umur 20 bulan untuk Fase 2 adalah  (24-

20)/12 = 0,333  

-  Derajat keanggotaan umur 20 bulan untuk Fase 3 adalah  (20-

12)/12 = 0,667 

2. Untuk Variabel Bobot 

-  Termasuk kedalam bobot ‘Biasa’ dan ‘Berat’ 

-  Derajat keanggotaan bobot 16 kg untuk ‘Biasa’ adalah (19-13)/6 

= 0,5 

-  Derajat keanggotaan bobot 16 kg untuk ‘Berat’ adalah (16-13)/6 

= 0,5 

3. Untuk Variabel Panjang Badan 

 -  Termasuk ‘Sedang’ dan ‘Tinggi’ 

-  Derajat keanggotaan panjang badan 98 cm untuk ‘Sedang’ : 

(101-98)/26 = 0,115 

-  Derajat keanggotaan panjang badan 98 cm untuk ‘Tinggi’ : (98-

75)/26 = 0,885 

b. Proses Inferensi 

Dari hasil 6 data fuzzy di atas yaitu : 

- Fase 2 (0,333) 

- Fase 3 (0,667) 

- Biasa (0,5) 

- Berat (0,5) 

- Sedang (0,115) 

- Tinggi (0,885) 

Maka didapatkan rule sebanyak 8 rule dari total 45 rule yang telah 

terbentuk. 
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- R[22] : IF umur Fase 2 (0,333) AND bobot Biasa (0,5) AND 

panjang badan Sedang (0,115) THEN status gizi ‘Lebih’  

- R[23] : IF umur Fase 2 (0,333) AND bobot Biasa (0,5) AND 

panjang badan Tinggi (0,885) THEN status gizi ‘Lebih’ 

- R[25] : IF umur Fase 3 (0,667) AND bobot Biasa (0,5) AND 

panjang badan Sedang (0,115) THEN status gizi ‘Lebih’  

- R[26] : IF umur Fase 3 (0,667) AND bobot Biasa (0,5) AND 

panjang badan Tinggi (0,885) THEN status gizi ‘Lebih’  

- R[37] : IF umur Fase 2 (0,333) AND bobot Berat (0,5)  AND 

panjang badan Sedang (0,115) THEN status gizi ‘Obesitas’  

- R[38] : IF umur Fase 2 (0,333) AND bobot Berat (0,5) AND 

panjang badan Tinggi (0,885) THEN status gizi ‘Obesitas’  

- R[40] : IF umur Fase 3 (0,667) AND bobot Berat (0,5) AND 

panjang badan Sedang (0,115) THEN status gizi ‘Obesitas’  

- R[41] : IF umur Fase 3 (0,667) AND bobot Berat (0,5) AND 

panjang badan Tinggi (0,885) THEN status gizi ‘Obesitas’  

 

c. Proses Defuzzyfikasi 

Dari masing-masing rule yang terbentuk maka dicari nilai MIN yang 

juga merupakan nilai alpha, ada 8 nilai alpha beserta status gizi dari 

setiap rule : 

 

 

 

 

 

Setelah menentukan nilai alpha maka menghitung nilai z menggunakan 

rumus dari setiap status gizi yang terbentuk. 

Rule Status Gizi alpha (MIN) 

R[22] ‘Lebih’ 0,115 

R[23] ‘Lebih’ 0,333 

R[25] ‘Lebih’ 0,115 

R[26] ‘Lebih’ 0,5 

R[37] ‘Obesitas’ 0,115 

R[38] Obesitas’ 0,333 

R[40] ‘Obesitas’ 0,115 

R[41] ‘Obesitas’ 0,5 
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Jika nilai z sudah dihitung maka selanjutnya menghitung nilai alpha_z 

yaitu mengalikan tiap-tiap nilai alpha dengan masing-masing nilai z. 

 

 

 

 

 

 

Untuk menentukan hasil akhir yaitu pertama menjumlahkan semua 

nilai alpha dan semua nilai alpha_z, kemudian hasil penjumlahan nilai 

alpha_z dibagi dengan hasil penjumlahan nilai alpha. 

 

 

 

 

 

 

 

Maka hasil akhirnya 153,739 / 2,126 = 72,314 

Rule Status Gizi alpha (MIN) z 

R[22] ‘Lebih’ 0,115 67 

R[23] ‘Lebih’ 0,333 67 

R[25] ‘Lebih’ 0,115 67 

R[26] ‘Lebih’ 0,5 67 

R[37] ‘Obesitas’ 0,115 80,62 

R[38] Obesitas’ 0,333 78,004 

R[40] ‘Obesitas’ 0,115 80,62 

R[41] ‘Obesitas’ 0,5 76 

Rule Status Gizi alpha (MIN) z alpha * z 

R[22] ‘Lebih’ 0,115 67 7,705 

R[23] ‘Lebih’ 0,333 67 22,311 

R[25] ‘Lebih’ 0,115 67 7,705 

R[26] ‘Lebih’ 0,5 67 33,5 

R[37] ‘Obesitas’ 0,115 80,62 9,271 

R[38] Obesitas’ 0,333 78,004 25,975 

R[40] ‘Obesitas’ 0,115 80,62 9,271 

R[41] ‘Obesitas’ 0,5 76 38 

Rule Status Gizi alpha (MIN) z alpha * z 

R[22] ‘Lebih’ 0,115 67 7,705 

R[23] ‘Lebih’ 0,333 67 22,311 

R[25] ‘Lebih’ 0,115 67 7,705 

R[26] ‘Lebih’ 0,5 67 33,5 

R[37] ‘Obesitas’ 0,115 80,62 9,271 

R[38] Obesitas’ 0,333 78,004 25,975 

R[40] ‘Obesitas’ 0,115 80,62 9,271 

R[41] ‘Obesitas’ 0,5 76 38 

TOTAL 2,126  153,739 
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4.5. Prosedur Implementasi 

Aplikasi “Sistem Pendukung Keputusan status gizi balita menggunakan 

Metode Fuzzy Tsukamoto” ini terdapat class utama yaitu giziMain.java dan ada 1 

class yang di panggil ke class utama. 1 class tersebut adalah detailHasil.java. 

Pembuatan program ini menggunakan bahasa pemrograman java. 

Button Calculate 

Nama Button : btn_calculate1ActionPerformed 

Proses di dalam button: button ini berfungsi sebagai perhitungan dari nilai 

status gizi yang diperoleh dari inputan jenis kelamin, umur, bobot dan 

panjang badan. 

Button Reset 

Nama Button : jButton1ActionPerformed 

Proses di dalam button: button ini berfungsi untuk kembali ke posisi awal 

sebelum perhitungan (reset). 

Button Parameter 

Nama Button : jButton2ActionPerformed 

Proses di dalam button: button ini berfungsi untuk menampilkan diagram 

parameter (umur, bobot, panjang badan, nilai gizi). 

Button About 

Nama Button : jButton3ActionPerformed 

Proses di dalam button: button ini berfungsi untuk menampilkan nama dan 

nim anggota kelompok. 

Button Exit 

Nama Button : btn_exitActionPerformed 

Proses di dalam button: button ini berfungsi untuk keluar dar aplikasi. 
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4.6. Implementasi Program 

//membuat objek baru dari class detail hasil 

detailHasil dethas = new detailHasil();  

        dethas.setVisible(true); 

 

//jika jenis kelamin laki-laki 

  if (radio_lk.isSelected()) { 

   

//perhitungan umur 

  //fase 1 

            if (umur <= 6) { 

                val = 1; 

                fase1 = val; 

                String temp = df.format(fase1); 

                temp_fase1.setText(temp); 

            } else if ((umur > 6) && (umur < 12)) { 

                val = (12 - umur) / 6; 

                fase1 = val; 

                String temp = df.format(fase1); 

                temp_fase1.setText(temp); 

            } else if (umur >= 12) { 

                val = 0; 

                fase1 = val; 

                String temp = df.format(fase1); 

                temp_fase1.setText(temp); 

            } 

 

//perhitungan bobot 

  //bobot ringan 

            if (bobot <= 7) { 

                val = 1; 

                bobot_ringan = val; 

                String temp = df.format(bobot_ringan); 
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                temp_bobot_ringan.setText(temp); 

            } else if ((bobot > 7) && (bobot < 13)) { 

                val = (13 - bobot) / 6; 

                bobot_ringan = val; 

                String temp = df.format(bobot_ringan); 

                temp_bobot_ringan.setText(temp); 

            } else if (bobot >= 13) { 

                val = 0; 

                bobot_ringan = val; 

                String temp = df.format(bobot_ringan); 

                temp_bobot_ringan.setText(temp); 

            } 

 

//perhitungan panjang badan 

  //panjang rendah 

            if (panjang <= 49) { 

                val = 1; 

                pjg_rendah = val; 

                String temp = df.format(pjg_rendah); 

                temp_pjg_rendah.setText(temp); 

            } else if ((panjang > 49) && (panjang < 75)) { 

                val = (75 - panjang) / 26; 

                pjg_rendah = val; 

                String temp = df.format(pjg_rendah); 

                temp_pjg_rendah.setText(temp); 

            } else if (panjang >= 75) { 

                val = 0; 

                pjg_rendah = val; 

                String temp = df.format(pjg_rendah); 

                temp_pjg_rendah.setText(temp); 

            } 

 

//mencari nilai alpha gizi buruk 

  // rule 1 - fase 5, ringan, rendah 



31 
 

            if ((tempf5 <= temp_b_ringan) && (tempf5 <= temp_p_rendah)) { 

                alpha = tempf5; 

            } else if ((temp_b_ringan <= tempf5) && (temp_b_ringan <= temp_p_rendah)) 

{                alpha = temp_b_ringan; 

            } else { 

                alpha = temp_p_rendah; 

            } 

            alphatemp += alpha; //menyimpan nilai alpha tiap rule ke dalam alphatemp 

untuk penjumlahan alpha 

            String tempa1 = df.format(alpha); 

            detailHasil.a1.setText(tempa1); //menampilkan nilai alpha ke dalam form detail 

hasil 

            if (alpha == 1) { 

                z_buruk = 43; 

            } else if ((alpha > 0) && (alpha < 1)) { 

                z_buruk = 49 - (alpha * 6); 

            } else if (alpha == 0) { 

                z_buruk = 49; 

            } 

            alphaz = alpha * z_buruk; // perhitungan alpha * z 

            alphaztemp += alphaz; // menyimpan nilai alpha*z tiap rule ke dalam 

alphaztemp untuk penjumlahan alpha*z 

            String tempz1 = df.format(z_buruk); 

            detailHasil.z1.setText(tempz1); // menampilkan nilai z ke dalam form detail 

hasil               

           String tempaz1 = df.format(alphaz); 

            detailHasil.az1.setText(tempaz1); // menampilkan nilai alpha*z ke dalam form 

detail hasil 

 

//perhitungan alpha - gizi kurang 

  // rule 4 -  fase 3, ringan, rendah  

            if ((tempf3 <= temp_b_ringan) && (tempf3 <= temp_p_rendah)) { 

                alpha = tempf3; 

            } else if ((temp_b_ringan <= tempf3) && (temp_b_ringan <= temp_p_rendah)) 
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{ 

                alpha = temp_b_ringan; 

            } else { 

                alpha = temp_p_rendah; 

            } 

            alphatemp += alpha; 

            String tempa4 = df.format(alpha); 

            detailHasil.a4.setText(tempa4); 

 

            if (alpha == 1) { 

                z_kurang = 49; 

            } else if ((alpha >= 0) && (alpha < 1)) { 

                z_kurang = (43 + 53) / 2; 

            } 

            alphaz = alpha * z_kurang; 

            alphaztemp += alphaz; 

            String tempz4 = df.format(z_kurang); 

            detailHasil.z4.setText(tempz4); 

            String tempaz4 = df.format(alphaz); 

            detailHasil.az4.setText(tempaz4); 

 

//perhitungan alpha - gizi normal 

  // rule 13 -  fase 1, ringan, tinggi  

            if ((tempf1 <= temp_b_ringan) && (tempf1 <= temp_p_tinggi)) { 

                alpha = tempf1; 

            } else if ((temp_b_ringan <= tempf1) && (temp_b_ringan <= temp_p_tinggi)) 

{ 

                alpha = temp_b_ringan; 

            } else { 

                alpha = temp_p_tinggi; 

            } 

            alphatemp += alpha; 

            String tempa13 = df.format(alpha); 

            detailHasil.a13.setText(tempa13); 
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            if (alpha == 1) { 

                z_normal = 53; 

            } else if ((alpha >= 0) && (alpha < 1)) { 

                z_normal = (49 + 70) / 2; 

            } 

            alphaz = alpha * z_normal; 

            alphaztemp += alphaz; 

            String tempz13 = df.format(z_normal); 

            detailHasil.z13.setText(tempz13); 

            String tempaz13 = df.format(alphaz); 

            detailHasil.az13.setText(tempaz13); 

 

//perhitungan alpha - gizi lebih 

  // rule 19 -  fase 1, ringan, rendah  

            if ((tempf1 <= temp_b_ringan) && (tempf1 <= temp_p_rendah)) { 

                alpha = tempf1; 

            } else if ((temp_b_ringan <= tempf1) && (temp_b_ringan <= temp_p_rendah)) 

{ 

                alpha = temp_b_ringan; 

            } else { 

                alpha = temp_p_rendah; 

            } 

            alphatemp += alpha; 

            String tempa19 = df.format(alpha); 

            detailHasil.a19.setText(tempa19); 

 

            if (alpha == 1) { 

                z_lebih = 70; 

            } else if ((alpha >= 0) && (alpha < 1)) { 

                z_lebih = (53 + 82) / 2; 

            } 

            alphaz = alpha * z_lebih; 

            alphaztemp += alphaz; 

            String tempz19 = df.format(z_lebih); 
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            detailHasil.z19.setText(tempz19); 

            String tempaz19 = df.format(alphaz); 

            detailHasil.az19.setText(tempaz19); 

 

//perhitungan alpha - obesitas 

  // rule 33 -  fase 1, berat, rendah  

            if ((tempf1 <= temp_b_berat) && (tempf1 <= temp_p_rendah)) { 

                alpha = tempf1; 

            } else if ((temp_b_berat <= tempf1) && (temp_b_berat <= temp_p_rendah)) { 

                alpha = temp_b_berat; 

            } else { 

                alpha = temp_p_rendah; 

            } 

            alphatemp += alpha; 

            String tempa33 = df.format(alpha); 

            detailHasil.a33.setText(tempa33); 

 

            if (alpha == 1) { 

                z_obes = 82; 

            } else if ((alpha > 0) && (alpha < 1)) { 

                z_obes = 82 - (alpha * 12); 

            } else if (alpha == 0) { 

                z_obes = 70; 

            } 

            alphaz = alpha * z_obes; 

            alphaztemp += alphaz; 

            String tempz33 = df.format(z_obes); 

            detailHasil.z33.setText(tempz33); 

            String tempaz33 = df.format(alphaz); 

            detailHasil.az33.setText(tempaz33); 

 

            String toal = df.format(alphatemp); 

            totalpha.setText(toal); //menampilkan total alpha 
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            String azt = df.format(alphaztemp); 

            alpha_z.setText(azt); //menampilkan total alpha_z 

 

            double hsl = alphaztemp / alphatemp; //menghitung hasil akhir 

            String hasil1 = df.format(hsl); 

            hasil.setText(hasil1); //menampilkan hasil akhir 
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BAB V 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

5.1. Analisa Data 

Data berikut merupakan beberapa sample hasil perhitungan status gizi 

terhadap balita menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Untuk dapat 

membandingkan hasil perhitungan dengan aturan-aturan yang telah diberikan. 

Jenis 

Kelamin 
Umur 

Panjang 

Badan  
Bobot Rule Hasil 

Laki-laki 26 bulan 90 cm 16 kg Lebih 70,792 

Laki-laki 12 bulan 50 cm 10 kg Normal 61,152 

Laki-laki 36 bulan 49 cm 17 kg Normal 69,002 

Perempuan 29 bulan 90 cm 12 cm Normal 66,042 

Perempuan 35 bulan 80 cm 32 kg Lebih 73,281 

5.2. Strategi Pengujian 

Strategi pengujian yang akan dilakukan mencakup unit testing yaitu 

mencoba alur yang spesifik pada struktur modul kontrol untuk memastikan 

pelengkapan secara penuh dan pendeteksian error secara maksimum, Integration 

testing yaitu pengalamatan dari isu-isu yang diasosiasikan dengan masalah ganda 

pada verifikasi dan konstruksi program, dan validation test yaitu menyediakan 

jaminan akhir bahwa software memenuhi semua kebutuhan fungsional, 

kepribadian dan performa, kriteria dari Testing yang telah dilakukan. 

Pada unit testing, komponen individual diuji secara independen untuk 

memastikan kualitasnya. Fokus hal yang diuji adalah desain dan implementasi 

yang meliputi struktur data, logika program dan struktur program, interface 

komponen, dan fungsi dan operasi dari sebuah komponen. 

Pada Integration testing, Sebuah group dari komponen yang saling 

berhubungan diuji bersama untuk memastikan kualitas dari unit integrasinya. 

Integration testing merupakan teknik sistematik untuk membangun struktur 

program pada saat melakukan testing untuk mencari error. Fokus hal yang diuji 

adalah desain dan konstruksi arsitektur software, fungsi-fungsi yang terintegrasi 
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atau operasi pada level sub-system, Interface dan interaksi diantaranya, dan 

integrasi resource serta lingkungan. 

Pada validation testing, software yang berintegrasi diuji berdasarkan 

kebutuhan untuk memastikan bahwa kita memiliki produk yang benar. Fokus hal 

yang diuji adalah Input/output sistem, informasi fungsi sistem dan data, interface 

sistem dengan bagian eksternal, user interface, dan perilaku serta performance 

system. Pengujian validasi dilakukan oleh orang-orang ITG atau SQA. 

5.3. Teknik Pengujian 

Teknik pengujian yang digunakan adalah black box testing. Black Box 

Testing ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara 

beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana yang 

diharapkan dan apakah informasi yang disimpan secara eksternal selalu dijaga 

kemutakhirannya. 

Teknik pengujian black-box berfokus pada domain informasi dari 

perangkat lunak, dengan melakukan test case dengan menpartisi domain input dari 

suatu program dengan cara yang memberikan cakupan pengujian yang mendalam. 

Metode pengujian graph-based mengeksplorasi hubungan antara dan 

tingkah laku objek-objek program. Partisi ekivalensi membagi domain input ke 

dalam kelas data yang mungkin untuk melakukan fungsi perangkat lunak tertentu. 

Analisis nilai batas memeriksaa kemampuan program untuk menangani data pada 

batas yang dapat diterima. 

Metode pengujian yang terspesialisasi meliputi sejumlah luas kemampuan 

perangkat lunak dan area aplikasi. GUI, arsitektur client/ server, dokumentasi dan 

fasilitas help dan sistem real time masing-masing membutuhkan pedoman dan 

tehnik khusus untuk pengujian perangkat lunak. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

metode logika fuzzy tsukamoto ini dapat digunakan untuk membuat suatu sistem 

pendukung keputusan yang berfungsi dalam menentukan status gizi seorang 

balita. Dan sistem ini dapat dimanfaatkan oleh rumah sakit atau klinik balita untuk 

memantau tumbuh kembang balita dengan mengetahui status gizi balita tersebut. 

6.2. Saran 

 Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan melakukan modifikasi program 

berbasis website atau php, yang bertujuan untuk memberikan tampilan yang lebih 

baik bagi user, sehingga user dapat lebih mudah dalam memahami dalam 

menggunakan program ini. Dari segi penyimpanan data dapat lebih dikembangkan 

ke dalam sistem database untuk meningkatkan integritas dan keamanan data. 

Bagi pengembang program selanjutnya, penulis menyarankan agar dapat 

menambah fitur penanganan dari keputusan yang telah dihasilkan oleh sistem 

sehingga orang tua dari balita dapat mengetahui langkah apa saja yang harus 

dilakukan untuk menjaga kesehatan balitanya. 
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