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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Kalori adalah sebuah satuan untuk menghitung jumlah energi, dimana 

kalori merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Kebutuhan kalori setiap 

orang berbeda satu sama lain, tergantung pada faktor usia, jenis kelamin, tinggi 

badan, berat badan, dan aktifitas tubuhnya. Seseorang yang bertubuh gemuk dan 

banyak aktivitas tentunya akan membutuhkan kalori yang jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan seseorang yang bertubuh kurus dan hanya beraktivitas 

ringan. Kalori yang dibutuhkan perharinya didapatkan dari jumlah kalori yang 

kita konsumsi [1].    

Dibidang kesehatan, telah terdapat cara untuk menghitung kebutuhan 

kalori dalam kcal/hari baik pada orang sehat maupun orang sakit. Untuk 

memperkirakan pengeluaran total kalori, hasil perhitungan ini masih harus 

dikalikan dengan   faktor aktifitas [2].    

 Smartphone sebagai sarana implementasi aplikasi, salah satunya sistem 

pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan yang berhubungan dengan 

diet contohya yaitu metode Harris Benedict. Keunggulan metode Harris Benedict 

adalah dinilai dapat dibangun dan dikembangkan dengan mudah tanpa harus 

memulai dari  “nol” dan metode Harris Benedict dapat diterapkan dalam  desain 

sistem kontrol tanpa harus menghilangkan teknik desain sistem kontrol 

konvensional yang sudah ada terlebih dahulu.    

Uraian diatas menjadi dasar sebuah gagasan untuk menggabungkan antara 

tekonologi smartphone yang mempermudah pengguna dalam melakukan 

pengambilan program dengan implementasi metode Harris Benedict dalam proses 

pengambilan keputusan program diet sehingga di dapat program diet yang tepat.  

Karena itu penulis membuat sistem dengan judul “Implementasi Metode Harris 

Benedict Dalam Menentukan Jumlah Kalori Untuk Diet Sehat Berbasis Android”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun   rumusan   masalah   dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode Harris Benedict dalam proses 

pengambilan keputusan program diet? 

2. Bagaimana membuat sistem yang dapat mempermudah pengguna dalam 

menentukan program diet? 

3.   Bagaimana memanfaatkan smartphone dalam proses penentuan program diet? 

4.   Bagaimana mengklasifikasikan jenis aktifitas berdasarkan accelerometer?  

 

1.3      Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara mengimplementasikan metode Harris Benedict dalam 

proses pengambilan keputusan program diet. 

2. Untuk membuat sistem yang dapat mempermudah pengguna dalam 

menentukan program diet. 

3. Memanfaatkan smartphone dalam proses penetuan program diet. 

4. Untuk mengetahui cara pengklasifikasian aktifitas dengan cara dihitung 

dengan accelerometer  

 

1.4      Batasan Masalah 

Agar masalah yang akan di bahas tidak meluas, maka batasan masalah yang 

dibahas pada penelitian ini hanya difokuskan pada: 

1. Variabel yang digunakan untuk penghitungan terhadap sistem pendukung 

keputusan program diet harian yaitu menyesuaikan dengan metode Harris 

Benedict serta ada variabel tambahan yaitu variabel golongan darah. 

2. Algoritma perhitungan sistem yang digunakan adalah metode Harris Benedict. 

3. Aplikasi   yang   dibangun   hanya   mampu menghitung satu pengguna. 

4. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Android dan 

menggunakan database MySQL. 

5. Pengklasifikasian aktifitas hanya dihitung berdasarkan accelerometer. 

 

 



3 

 

1.5 Metodologi 

1.5.1  Metode Pengumpulan Data 

    Pengumpulan data merupakan metode yang akan penulis terapkan untuk 

analisis data yang lebih komprehensif untuk mengetahui beberapa permasalahan 

yang terjadi: 

a. Observasi (Pengamatan secara langsung) 

       Pada tahap ini penulis mencari data-data yang sesuai dengan kebutuhan 

sistem, dimana data tersebut akan menjadi acuan untuk pengerjaan pembuatan 

aplikasi. 

b. Interview (wawancara) 

       Penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada para ahli gizi untuk 

mengetahui kebutuhan kalori setiap individu. 

c. Studi Pustaka 

        Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari sistem yang 

akan dibangun, yaitu mengenai implementasi metode Harris Benedict dalam 

menentukan jumlah kalori untuk diet sehat. Pemahaman konsep ini didapat dari 

pembelajaran jurnal sebelumnya yang berjudul “The Harris Benedict equation 

reevaluated: resting energy requirements and the body cell mass” pengarang Allan 

M Roza, MD dan Harry M Shizgal, MD, FRCS(C), FACS oleh  American 

Journal of Clinical Nutrition. Serta “Sistem Pendukung Keputusan Penghitung 

Kalori Diet bagi Diabetesi” oleh Feryani Aldyningtyas, Tito Pinandita, dan 

Harjono dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

 

1.5.2 Perancangan Sistem 

 Sebagai inputan dari aplikasi ini adalah Nama, umur, berat badan, tinggi 

badan jenis kelamin dan aktifitas atau gerak yang akan di hitung oleh sensor 

accelerometer lalu akan diproses kedalam sistem klasifikasi aktifitas lalu di 

lanjutkan ke proses perhitungan BMR (Basal Metabolic Rate) sehingga 

menghasilkan output berupa jumlah kebutuhan kalori, lalu menyarankan makanan 

apa yang tepat untuk di konsumsi, akan tetapi dalam proses makanan yang 

disarankan akan disesuaikan dengan diet berdasarkan golongan darah. 
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1.5.3  Penulisan Laporan 

Membuat laporan yang sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

Dimulai dari pembangunan sistem hingga sistem berhasil digunakan untuk 

pemecahan masalah 

 

1.5.4 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 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, 

identifikasi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi, dan sistematika penulisan pada tugas akhir yang 

berjudul Implementasi Metode Harris Benedict  Dalam 

Menentukan Jumlah Kalori Untuk Diet Sehat Berbasis Android. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang  teori – teori, definisi, konsep dasar,  

serta komponen – kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi 

dasar acuan atas pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan 

tugas akhir. 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang rancangan sistem Pendukung 

Keputusan Untuk Diet Sehat Menggunakan Metode Harris 

Benedict Berbasis Android. Rumusan masalah serta batasan 

masalah yang ditentukan, Perancangan use case diagram, analisis 

database, perancangan struktur menu, perancangan antar muka, 

perancangan struktur program dengan menggunakan bahasa PHP 

dan faktor pendukung lain untuk dijadikan pendukung 

implementasi pada bab selanjutnya.  
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BAB IV  Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisikan tentang implementasi dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat. Dimulai dari pembuatan 

aplikasi, database, dan selanjutnya dilakukan pengujian pada 

aplikasi yang telah dibuat. 

BAB V  Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan 

dan saran hasil perancangan dan implementasi program berkaitan 

dengan judul tugas akhir yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


