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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Definisi awal Sistem pendukung keputusan (SPK) menunjukan SPK sebagai 

sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan 

manajerial dalam situasi keputusan semiterstruktur. SPK dimaksudkan untuk 

menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas 

kapabilitas mereka, namun tidak untuk menggantikan mereka  (Turban, 2005). 

Dalam Turban (2005), Little mendefinisikan SPK sebagai “sekumpulan 

prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu 

para manajer mengambil keputusan.” Dia menyatakan bahwa untuk sukses, 

sistem tersebut haruslah sederhana, cepat, mudah dikontrol, adaptif, lengkap 

dengan isu-isu penting, dan mudah berkomunikasi. 

Dalam Turban (2005),Keen mendefinisikan SPK sebagai pengembangan 

dimana pengguna SPK, pembangun SPK, dan SPK itu sendiri mampu 

memengaruhi satu dengan yang lainnya, dan menghasilkan evolusi sistem dan 

pola-pola penggunaan. 

a. Karakteristik dan Kapabilitas Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Turban (2005) karakteristik dan kapabilitas kunci dari Sistem 

Pendukung Keputusan adalah : 

1. Dukungan untuk pengambil keputusan, terutama pada situasi 

semiterstruktur dan tak terstruktur, dengan menyertakan 

penilaian manusia dan informasi terkomputerisasi 
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2. Dukungan untuk semua level manajerial, dari eksekutif 

puncak sampai manajer lini. 

3. Dukungan untuk individu dan kelompok. 

4. Dukungan untuk keputusan independen dan atau sekuensial. 

5. Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan: 

intelegensi, desain, pilihan, dan implementasi. 

6. Dukungan di berbagai proses dan gaya pengambilan 

keputusan. 

7. Adaptivitas sepanjang waktu 

8. Pengguna merasa seperti di rumah. 

9. Peningkatan terhadap keefektifan pengambilan keputusan 

(akurasi, timeliness, kualitas) ketimbang pada efisiensinya 

(biaya pengambilan keputusan). 

10. Kontrol penuh oleh pengambilan keputusan terhadap semua 

langkah proses pengambilan keputusan dalam memecahkan 

suatu masalah. 

11. Pengguna akhir dapat mengembangkan dan memodifikasi 

sendiri sistem sederhana. 

12. Biasanya model-model digunakan untuk menganalisis situasi 

pengambilan keputusan. 

13. Akses disediakan untuk berbagai sumber data, format, dan 

tipe, mulai dari sistem informasi geografis (GIS) sampai 

sistem berorientasi-objek. 
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14. Dapat dilakukan sebagai alat standalone yang digunakan oleh 

seorang pengambil keputusan pada satu lokasi atau 

didistribusikan di satu organisasi keseluruhan dan beberapa 

organisasi sepanjang rantai persediaan. 

b. Komponen-Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

      Menurut Turban (2005) berdasarkan definisi, SPK harus mencakup 

tiga komponen utama dari Sistem Manajemen Database (DBMS), Sistem 

Manajemen Basis Model (MBMS), dan antarmuka pengguna. Subsistem 

manajemen berbasis pengetahuan adalah opsional, berikut uraiannya: 

1. Subsistem Manajemen Data  

Subsistem manajemen data memasukkan satu database yang 

berisi data yang relevan untuk situasi dan dikelola oleh 

perangkat lunak yang disebut DBMS. 

2. Subsistem Manajemen Model  

Merupakan paket perangkat lunak yang memasukkan model 

keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kualitatif 

lainnya yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen 

perangkat lunak yang tepat. Bahasa-bahasa pemodelan untuk 

membangun model-model kustom juga dimasukkan. Perangkat 

lunak ini sering disebut MBMS. 

3. Subsistem Antarmuka Pengguna 

Pengguna berkomunikasi dengan dan memerintahkan SPK 

melalui subsistem ini. Pengguna adalah bagian yang 

dipertimbangkan dari sistem. Para peneliti menegaskan bahwa 
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beberapa kontribusi unik dari SPK berasal dari interaksi yang 

intensif antara komputer dan pembuat keputusan. Browser Web 

memberikan struktur antarmuka pengguna grafis yang familier 

dan konsisten bagi kebanyakan SPK. 

4. Subsistem Manajemen Berbasis-Pengetahuan 

Subsistem ini dapat mendukung semua subsistem lain atau 

bertindak sebagai suatu komponen independen. Ia memberikan 

intelegensi untuk memperbesar pengetahuan si pengambil 

keputusan. Subsistem ini dapat diinterkoneksikan dengan 

repositori pengetahuan perusahaan (bagian dari sistem 

manajemen pengetahuan), yang kadang-kadang disebut Basis 

Pengetahuan Organisasional. 

B. Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi ( Safaat, 2012). Android 

merupakan sistem operasi yang dikembangkan dan dipopulerkan oleh Google. 

Android (/ˈæn.drɔɪd/; AN-droyd) adalah sistem operasi berbasis Linux yang 

dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan 

komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan 

dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. 

Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan 

didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan 

perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk 
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memajukan standar terbuka perangkat seluler.Ponsel Android pertama mulai 

dijual pada bulan Oktober 2008 (Wikipedia, 2015). 

C. Obesitas 

Obesitas atau kegemukan mempunyai pengertian yang berbeda-beda bagi 

setiap orang. Pada kebanyakan wanita dan pria, obesitas berarti kelebihan berat 

badan (BB) jauh melebihi berat yang diinginkan. 

Menurut Williamson DF dalam Arisman (2013), secara garis besar, obesitas 

merupakan dampak ketidakimbangan energi: asupan jauh melampaui keluaran 

energi dalam jangka waktu tertentu. Banyak sekali faktor yang menunjang 

kelebihan ini. Namun, dapat disederhanakan menjadi dua hal, yaitu: (1) terlalu 

banyak makan, dibarengi (2) terlalu sedikit bergerak. Diet kini makin terbukti 

sebagai kontributor utama obesitas pada khususnya dan gangguan kesehatan 

menahun pada umumnya. 

Obesitas yaitu kegemukan atau kelebihan berat badan yang melampaui 

berat badan normal, merupakan salah satu problem kesehatan masyarakat yang 

cukup mempunyai dampak yang cukup besar bagi orang-orang tertentu yang 

mengalaminya, baik dari segi kosmetika, estetika, yang lebih banyak dikaitkan 

dengan penampilan seseorang, dan juga dari segi medis (Misnadiarly, 2007). 

Tabel 1. Klasifikasi Obesitas Berbasis Etnis 

 Asia Bukan Asia 

 Indeks Massa Tubuh/BMI (kg/m2) 

BB Kurang <18,5 <18,5 

BB Normal 18,5 – 22,9 18,5 – 24,9 

BB Berlebih 23,0 – 24,9 25,0 – 29,9 
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Obes 25,0 – 34,9 30,0 – 39,9 

Obes Morbid >35,0 >40,0 

 Lingkar Pinggang (cm) 

Laki-laki >92 cm >102 cm 

Wanita >82 cm >88 cm 

 Rasio Pinggang-Pinggul 

Laki-laki <1,0  

Wanita <0,9  

 

D. Dampak Klinis Obesitas 

Pertambahan massa lemak selalu disertai perubahan fisiologis tubuh yang 

sebagian besar bergantung pada distribusi regional massa lemak itu. Obesitas 

menyeluruh (generalized obesity) mengakibatkan perubahan volume darah total 

serta fungsi jantung, sementara penyebaran regional di sekitar rongga perut dan 

dada akan menyebabkan gangguan fungsi respirasi. Timbunan lemak pada 

jaringan viseral (intra-abdomen), yang tergambar sebagai penambahan ukuran 

lingkar pinggang, akan mendorong perkembangan hipertensi, peningkatan kadar 

insulin plasma, sindrom resistensi insulin, hipertrigliseridermia, dan 

hiperlipidemia.  

Gangguan klinis yang ditimbulkan oleh obesitas meliputi 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). 

INNA FITRIANA SETYANINGSIH, FAKULTAS TEKNIK  UMP  2015



10 
 

Tabel 2. Dampak Klinis Obesitas (Arisman, 2013) 

Jenis Gangguan Dampak Gambaran Klinis 

Metabolik  Resistensi insulin 
DM tipe 2 
 
Hipertensi 
Dislipidemia 

Acanthosis nigricans, 
poliuria, polidipsia, 
glikosuria +/-, ketonuria 

Ginekologik Sindrom ovarium polikistik Haid tidak teratur, 
hirsutisme 

Respirasi Sindrom hipoventilasi 
obesitas 

Sleep apnea, mendengkur, 
mengantuk pada siang hari, 
sakit kepala seperti 
terbakar 

Gastrointestinal Hepatitis steatotik non-
alkoholik 
 
Batu empedu 

Nyeri perut, kadar 
transaminase serum 
meninggi 
Nyeri perut 

Ortopedik Slipped femoral epiphysis Pincang, nyeri sendi, gerak 
abduksi dan rotasi internal 
terbatas 

Neurologik Hipertensi intrakranial jinak Sakit kepala, muntah, 
edemapapil 

Psikologik School bulliying, depresi, 
rasa rendah diri 

 

 

E. Penanganan Obesitas 

Penanganan pasien obesitas diawali dengan penilaian derajat obesitas, 

distribusi berat badan, penentuan faktor resiko, evaluasi kesiapan pasien dan 

ketersediaan sumber/peralatan (nilai acuan berbasis etnis, atau setidaknya nilai 

acuan dengan pembedaan antara populasi Asia dan non-Asia) untuk 

menurunkan berat badan. 

          Tabel 3. Petunjuk memilih pengobatan (Arisman, 2013) 

Pengobatan 
Kategori BMI 

25 – 26,9 27 – 29,9 30 – 34,9 35 – 39,9 ≥40 

PGM,olahraga, 
perilaku 

Dengan 
Kormobid 

Dengan 
Kormobid 

+ + + 

Farmakoterapi 
 

Dengan 
Kormobid 

+ + + 

Bedah   Dengan Kormobid 
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 Meskipun tidak ada faktor kormobid, pengobatan gaya hidup (lifestyle) 

diindikasikan pada pasien dengan BMI ≥25 guna mencegah 

pertambahan berat badan. Pengurangan berat badan tidak diperlukan 

bagi mereka dengan BMI 25 – 29,9 atau dengan lingkar pinggang besar, 

kecuali jika terdapat 2 atau lebih faktor kormobid. 

 Keberhasilan menurunkan dan mempertahankan berat badan akan 

tercapai dengan jalan menggabungkan 3 macam pengobatan, yaitu diet 

kalori rendah, menambah kegiatan fisik, serta mengubah perilaku. 

 Pendekatan farmakoterapi diperlukan jika berat badan berkurang 0,5 kg 

selama pengobatan gabungan PGM (pengobatan gizi medis), olahraga, 

dan perilaku. 

 Tanda plus (+) menyatakan pengobatan pilihan, tanpa memandang 

ada/tidaknya faktor kormobid. 

Tujuan pengobatan pengidap obesitas ialah mengembalikan fungsi normal 

proses metabolik dan organ tubuh. Rasionalisasi terapi bukan semata didasari 

oleh peningkatan angka kematian terkait-obesitas, tetapi lebih terbukti pula 

bahwa penurunan berat badan berdampak pada penurunan risiko dan kondisi 

kormobid. Pengurangan berat badan terbukti berhasil menurunkan tekanan 

darah pengidap obesitas, memperbaiki profil lipid, memperbaiki toleransi 

glukosa dan kadar gula darah puasa. 
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Tabel 4. Format Penanganan Obesitas Dewasa (Arisman,2013) 

Komponen Strategi Penanganan 

Tujuan Mengurangi berat badan hingga 10% berat badan awal. Jika 
berhasil, target persentase penurunan BB ditambah lagi. 
Mengurangi BB antara 0,5 hingga 1,0 kg seminggu selama 6 
bulan. 

Diet Diet rendah kalori bagi penyandang BB lebih dan obes, 
dibarengi diet rendah lemak. Pengurangan lemak saja tanpa 
penyusutan kalori total tidak mengurangi BB secara 
bermakna. Sebaliknya, mengurangi lemak seraya memangkas 
kalori total jelas akan menurunkan BB. Rencana perorangan 
berupa pengurangan kalori total sebesar 500-1000 kkal 
selama seminggu. 

Kegiatan Fisik Kegiatan fisik terbukti mampu mengikis lemak perut, 
meningkatkan kebugaran kardiorespirasi, sekaligus 
mempertahankan penurunan BB. Kegiatan fisik hendaknya 
dilaksanakan secara terpadu dengan upaya penurunan BB 
yang lain; mula-mula, kegiatan fisik derajat sedang dilakukan 
3-5 kali seminggu selama 30-40 menit sehari, lalu ditingkatkan 
terus hingga setiap hari. 

Perilaku Dokter (atau terapis) harus mampu menilai motivasi pasien 
mengikuti program penurunan berat badan (dan kesiapannya 
dalam melaksanakan rencana yang dibicarakan) untuk 
selanjutnya menentukan langkah yang tepat. 

a. Pengobatan Gizi Medis (PGM) 

Edukasi gizi dan kebiasaan makan yang baik untuk pengendalian 

berat badan pasien obes merupakan inti strategi penanganan. Intervensi 

ini dimaksudkan untuk menormalkan kadar lemak, memantapkan 

(menstabilkan) kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, serta 

mengurangi atau memelihara berat badan. 

b. Diet Kalori Sangat Rendah (DKSR) 

Diet kalori sangat rendah atau diet sangat rendah energi (800 kkal) 

ditujukan bagi pasien obes dengan nilai BMI ≥30 tanpa faktor kormobid 

dan/atau faktor risiko lain atau pasien yang mempunyai BMI ≥27 dengan 

faktor kormobid dan/atau faktor risiko lain.  
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c. Diet Kalori Rendah (DKR) 

Diet ini (1000 – 1200 kkal) dianjurkan pada pasien obes dengan nilai 

BMI ≥27 tanpa faktor kormobid dan/atau faktor risiko lain atau pasien 

mempunyai BMI ≥25 dengan faktor kormobid dan/atau faktor risiko lain. 

d. Diet Rendah Lemak (DRL) 

Jumlah kalori yang dipatok untuk DRL berkisar antara 1200 – 2300 

kkal. Kontribusi lemak antara 20 – 30%. 

e. Farmakoterapi 

Karena obesitas merupakan suatu kondisi kronis, penggunaan obat 

jelas akan berlangsung lama. Sama seperti obat antihipertensi, 

penghentian mendadak dapat mengakibatkan efek putus-obat 

(withdrawal effect); dalam kasus ini, berat badan dapat saja tiba-tiba 

melonjak. Upaya farmakoterapi juga ditempuh sebagai pendamping 

modifikasi gaya hidup jika pasien memenuhi kriteria BMI ≥30 tanpa 

keadaan kormobid atau BMI ≥27 dengan minimal satu keadaan 

kormobid dan/atau faktor risiko lain. Faktor risiko yang dimaksud ialah 

hipertensi, dislipidemia, Penyakit Jantung Koroner (PJK),Diabetes 

Mellitus (DM) tipe 2, serta sleep apnea. Obat penurun berat badan yang 

kini disetujui  terbagi dalam dua kelompok, yaitu (1) obat penurun 

asupan pangan, dengan cara mengurangi atau menekan nafsu makan; 

dan (2) obat yang berfungsi sebagai pengurang serapan zat gizi, dengan 

jalan berkaitan dengan zat dalam saluran cerna. 
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f. Olahraga 

Olahraga bukan hanya bermanfaat menurunkan berat badan, tetapi 

juga meningkatkan kepekaan insulin, terutama pada mereka yang 

terlahir dari rahim pengidap diabetes, disamping meningkatkan ambilan 

oksigen, membugarkan sistem kardiorespirasi, serta menyegarkan 

pikiran. 

g. Pembedahan 

Tujuan pembedahan pada pasien obes ialah menginduksi 

pengurangan berat badan dan mempertahankannya, melalui tindakan 

operasi secara aman, serta memperbaiki atau melenyapkan berbagai 

kondisi kormobid. Tindakan bedah baru boleh dipertimbangkan jika BMI 

pasien ≥40, atau BMI ≥35 dengan faktor kormobid dan/atau faktor risiko 

lain. Intervensi bedah terbatas untuk pasien berusia antara 18 hingga 50 

tahun. 

h. Suplemen/preparat herbal 

Kesulitan dalam menaati diet serta kemalasan melakukan olahraga, 

yang terlebur bersama dampak negatif ( fisik maupun psikis ) dari 

obesitas itu sendiri, menyebabkan banyak pasien memilih jalan pintas 

dan menoleh ke terapi herbal/suplemen. Suplemen, atau preparat 

herbal yang boleh direkomendasikan sebagai obat mestinya memenuhi 

tiga kriteria, yaitu quality (mutu), safety (keamanan), dan efficacy 

(kemanfaatan) (Weiger dalam Arisman, 2013). Jikan ketiga kriteria ini 

terpenuhi, sebuah suplemen boleh dikonsumsi sembari melakukan 
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pengawasan terhadap penggunanya (pasien); jika tidak, suplemen 

tersebut jangan digunakan. 

F. Penelitian Sejenis 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto (2008), Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk Menetukan Program Diet Bagi Penderita Obesitas Dengan 

Metode Dynamic Programming. Dengan bantuan perhitungan gizi diet 

pasien menggunakan proses dinamik maka pemenuhan gizi makanan 

pasien dapat dipenuhi dengan tepat dan tidak melebihi batasan nilai kalori 

harian gizi diet. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Mambaun (2015), Sistem pendukung 

keputusan penentuan diet dan olah raga bagi penyandang obesitas berbasis 

Android. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Case-Based 

Reasoning (Penalaran berbasis kasus) di mana pengambilan keputusan 

dilakukan berdasarkan kasus-kasus sebelumnya terkait dengan kebutuhan 

kalori per hari. Hasil analisis berupa kebutuhan menu sarapan, makan siang, 

makan malam, maupun camilan yang nantinya akan digabung sesuai 

kebutuhan kalori untuk per hari. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Aldyningtyas (2012), Telah dibangun sistem 

sistem pendukung keputusan penghitungan kalori diet untuk pasien 

diabetes yang dapat membantu para praktisi kesehatan untuk menentukan 

asupan konsumsi kalori bagi penderita diabetes sesuai dengan umur, berat 

badan, tinggi badan dan jenis kelamin dengan hasil yang mendekati akurat. 
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