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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, peran komputer semakin banyak di 

dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua bidang kehidupan telah 

menggunakan komputer sebagai alat bantu. Diharapkan pada perkembangannya, 

komputer dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Kebutuhan gizi merupakan masalah kecil yang sebenarnya sangat penting 

karena gizi dan kalori setiap orang harus terpenuhi dengan cukup setiap harinya. 

Namun hal ini pada umumnya kurang diperhatikan orang. Kebanyakan orang 

mengkonsumsi makanan tanpa mempedulikan kandungan apa saja yang terdapat 

di dalam makanan tersebut sehingga memungkinkan seseorang dapat terkena 

berbagai macam penyakit. 

Dewasa ini penyakit jantung telah menjadi penyebab kematian utama di 

Indonesia. Penyebabnya adalah terjadinya hambatan aliran darah pada arteri 

koroner yang menyuplai darah ke otot jantung. Salah satu hambatan berupa plak, 

dan prosesnya memakan waktu yang amat panjang, bahkan dapat bertahun-tahun, 

mungkin dimulai sejak masa muda yang seringkali memuncak menjadi serangan 

jantung. Salah satu sebab yang menjurus ke arah terbentuknya plak itu dapat 

disebabkan sebagai pola makan yang tidak benar.  

Menjaga pola makan agar sesuai dengan takaran kandungan gizi sangat 

diperlukan oleh penderita jantung. Baik dari segi kalori, protein, lemak, dan 

karbohidrat yang terkandung dalam makanan tersebut. Takaran kandungan gizi 

pada makanan pun harus sesuai dengan kebutuhan kalori, protein, lemak, dan 

karbohidrat yang dibutuhkan oleh penderita. Selama ini banyak penderita jantung 

hanya memakan makanan yang baik untuk jantung tanpa memperdulikan apakah 

takaran pada makanan sudah sesuai dengan kebutuhan gizi penderita atau tidak. 

Hal ini dikarenakan makanan yang bermacam-macam jenis dan kandungan 

gizinya yang tidak memungkinkan penderita menghitung kandungan gizi 

makanan dengan kandungan gizi yang dibutuhkan penderita secara manual. 
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Melihat kondisi di atas, penulis ingin membuat suatu aplikasi yang bisa 

membantu merekomendasikan menu makanan untuk penyakit jantung. 

Menentukan menu makanan berdasarkan kebutuhan gizi seseorang  merupakan 

suatu masalah yang kompleks. Permasalahan ini dilihat dari penentuan menu 

makanan yang mengharuskan memenuhi kebutuhan gizi baik kalori, protein, 

lemak, dan karbohidrat yang seimbang sesuai dengan kebutuhan penderita. 

Operator genetic bertujuan memecahkan permasalahan penentuan menu 

makanan yang ditinjau dari penurunan nilai fitness setiap kromosom yang diambil 

dari fungsi algoritma genetika. Penurunan ini diambil dari individu-individu yang 

terbaik yang bisa memberikan gen terbaik pada turunannya. 

Pokok permasalahan dalam penentuan menu makanan bagi penderita 

jantung adalah bagaimana menyusun menu makanan yang sesuai dan seoptimal 

mungkin dengan kebutuhan gizi penderita. Dalam penyusunan menu makanan ini 

pun terdapat kemungkinan yang selayaknya dicoba untuk menentukan menu 

makanan yang terbaik. Untuk itu dibutuhkan metode pencarian yang dapat 

diterapkan untuk mengerjakan penentuan menu makanan ini. Metode pencarian 

yang digunakan dalam penyelesaian ini salah satunya adalah algoritma genetika. 

Dengan Algoritma genetika yang memiliki kehandalan dalam menghasilkan 

output yang optimal, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut. Dengan 

menggunakan konsep optimasi, maka akan dihasilkan suatu keluaran berupa 

rekomendasi menu makanan untuk seseorang yang memiliki penyakit jantung.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang sebuah perangkat lunak untuk 

menentukan komposisi menu makanan bagi penderita jantung? 

2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma genetika dalam 

perancangan perangkat lunak? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Merancang perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai solusi 

rekomendasi menu makanan bagi penderita jantung. 
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2. Mengimplementasikan algoritma genetika ke dalam sistem agar dapat 

digunakan sebagai solusi rekomendasi menu makanan. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan terhadap penderita jantung wanita dan pria 

dewasa yang bisa diukur (tidak memiliki cacat fisik). 

2. Penelitian dilakukan terhadap penderita jantung yang tidak memiliki 

riwayat penyakit yang lain (tidak menderita penyakit jantung 

kombinasi) 

3. Input yang digunakan dalam perancangan sistem perangkat lunak ini 

adalah jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan. 

4. Output berupa status gizi, berat badan ideal, dan solusi rekomendasi 

menu makanan yang dibutuhkan oleh penderita jantung. 

5. Daftar makanan yang disajikan merupakan makanan yang ramah 

untuk penderita jantung 

 

1.5 Metodologi  

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah :  

1. Tahap pengumpulan data dengan cara :  

a. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan yaitu studi data yang dilakukan melalui 

penelusuran paper,contoh jurnal penelitian, artikel, atau buku-buku 

ilmiah maupun referensi pendukung lainnya yang dapat dijadikan 

sebagai landasan teori dari sistem yang dibahas. 

2. Tahap pengembangan perangkat lunak.  

a. Perencanaan Sistem  

Tahap merencanakan dan mengumpulkan data yang digunakan 

sebagai pendukung pembangunan sistem serta menentukan spesifikasi 
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aplikasi yang akan dibangun. Menentukan variabel-variabel yang akan 

dijadikan untuk proses penentu menu yaitu yaitu tinggi badan, berat 

badan, usia. 

b. Analisis Kebutuhan Sistem  

Tahap mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian 

menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

aplikasi yang akan dibangun 

3. Perancangan Sistem dan Desain Sistem  

Tahap merancang sistem dan desain antarmuka aplikasi yang akan 

dibangun dari hasil analisis kebutuhan yang telah dikumpulkan secara 

lengkap.  

Pada sistem yang akan dibuat ini, user dapat mengetahui status gizi 

dimana user diminta untuk menginputkan tinggi badan dan berat badan. 

Hasil keluaran dari inputan tersebut adalah Index Masa Tubuh (IMT), 

status gizi, dan berat badan ideal. Selain itu user dapat mengetahui 

rekomendasi menu makanan dimana user diminta untuk menginputkan 

tinggi badan, berat badan, usia, jenis kelamin. Dari hasil inputan tersebut 

didapat jumlah kalori yang dibutuhkan dan rekomendasi menu makanan. 

Dimana untuk menentukan rekomendasi menu makanan, dilakukan proses 

genetika untuk mendapatkan solusi terbaik. Rekomendasi makanan yang 

ditampilkan berupa makanan yang dimakan untuk sehari dimana makanan 

untuk makan pagi, siang, dan malam.  

4. Pembangunan Sistem  

Tahap menerjemahkan hasil perancangan sistem ke dalam kode-

kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan 

yaitu dengan bahasa pemrograman java dan mysql sebagai databasenya.. 

5. Pengujian dan Penggabungan Sistem  

Tahap menggabungkan unit-unit program kemudian diuji secara 

keseluruhan. Melakukan pengujian terhadap kerja algorotma genetika 

terhadap sistem yang dibangun. Kemudian akan dilakukan analisis 

terhadap fokus permasalahan penelitian, apakah sudah sesuai seperti yang 

diinginkan. 
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6. Penggunaan Sistem dan Umpan Balik  

Tahap mengoperasikan aplikasi dan melakukan pemeliharaan, 

seperti penyesuaian atau perubahan terhadap situasi yang sebenarnya dan 

adanya respon dari pengguna sistem yang dapat digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana aplikasi yang dibangun diterima oleh 

penggunanya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, Implementasi 

dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

BAB I.     Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, metodologi dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II.   Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar acuan atas pembahasan 

permasalahan yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas rancangan sistem sesuai judul yang telah dibuat, rumusan 

masalah serta batasan  masalah yang ditentukan. Perancangan sistem ini meliputi 

skenario analisis sistem, use case diagram, activity diagram, dan faktor 

pendukung lain yang dijadikan dasar untuk implementasi pada bab IV. 

BAB IV.  Implementasi dan Testing 

Bab ini membahas tentang implementasi atau penerapan  dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat.  

BAB V.   Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil perancangan dan implementasi 

program berdasarkan hasil penelitian. 


