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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Saat ini obesitas tidak hanya menjadi masalah kesehatan di negara maju, 

akan tetapi sudah merambah di beberapa negara berkembang seperti di negara 

kita ini. Pada umumnya kecenderungan terjadinya obesitas berhubungan erat 

dengan pola makan, status sosial, ketidakseimbangan antara aktivitas tubuh dan 

konsumsi makanan. Namun tidak hanya berdampak pada medis, psikis maupun 

sosial, akan tetapi obesitas berkaitan erat dengan kelangsungan hidup 

penderitanya. 

Meskipun berbagai faktor yang mempengaruhi timbulnya obesitas, yang 

paling perlu diperhatikan adalah banyaknya makan, terlalu sedikitnya aktivitas 

atau latihan fisik atau keduanya. Berdasarkan hal tersebut di atas, setiap orang 

perlu memperhatikan banyaknya masukan makanan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan sehari-hari dan aktivitas fisik yang dilakukan. Tubuh manusia 

diumpamakan seperti mesin, bila tidak digerakan, fungsinya menjadi tidak 

benar. Semua fungsi fisik, seperti pencernaan dan pernafasan yang menjaga 

manusia tetap bergerak dan hidup membutuhkan energi. Energi diukur dalam 

kalori yang berasal dari makanan dan minuman. Bila mengkonsumsi energi 

berlebih, maka energi tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak. 

Kelebihan penimbunan lemak di atas 20% berat badan ideal, akan 

menimbulkan permasalahan klinik karena kemungkinan terjadinya gangguan 

fungsi organ tubuh. Gangguan klinis yang ditimbulkan oleh obesitas meliputi 
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Diabetes Militus tipe 2; sindrom resistensi insulin; perubahan fungsi 

kardiovaskuler; gangguan homeostatis; penyimpangan pola tidur, fungsi 

reproduksi, dan fungsi hati; pembentukan batu empedu; peningkatan resiko 

terhadap kanker tertentu; osteoartritis; serta komplikasi lain (Arisman, 2013). 

Secara umum, pengobatan obesitas terbagi atas modifikasi gaya hidup, 

pemberian obat, dan intervensi bedah. Pengobatan pada pengidap obesitas 

harus disesuaikan dengan derajat resiko yang di deritanya (Arisman, 2013). 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan 

suatu perangkat lunak sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan 

pilihan penanganan obesitas secara cepat, tepat dan akurat.   
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas 

dalam tugas akhir ini adalah : 

Bagaimana suatu aplikasi sistem pendukung keputusan dapat membantu 

memberikan solusi dalam kasus pemilihan pengobatan pada penderita obesitas 

yang sesuai dengan derajat faktor resiko yang dideritanya. 

C. BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang ditinjau lebih terarah dan mencapai sasaran, maka 

dibuat batasan dari perumusan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut : 

1. Sistem ini membahas tentang pemilihan pengobatan pada penderita 

kelebihan berat badan (obesitas) yang sesuai dengan derajat resiko yang 

dideritanya. 

2. Alternatif penanganan pada penderita obesitas yang disajiakan dalam 

sistem ini yaitu pengobatan gizi medis, farmakoterapi, olahraga, 

pembedahan dan suplemen/preparat herbal.  
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