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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan informasi yang tepat, akurat dan cepat semakin 

dibutuhkan oleh semua orang dengan intensitas yang semakin meningkat. 

Sebagai pemenuhan kebutuhan akan informasi yang cepat tersebut, maka 

dikembangkan teknologi komputerisasi untuk mengolah dan menyajikan suatu 

informasi. Perkembangan teknologi komputerisasi tersebut telah memasuki 

berbagai bidang kehidupan seperti bidang medis, ekonomi, militer, peternakan, 

dan pertanian.  

Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan penyatuan sumber-

sumber kecerdasan individu untuk meningkatkan kualitas keputusan dan 

menjadi sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang menangani 

masalah-masalah semi struktur [1]. Dalam hal ini permasalahan pada bidang 

kesehatan yaitu pemilihan menu makanan berdasarkan kalori ibu hamil. 

Metode yang digunakan yaitu algoritma genetika yaitu algoritma pencarian 

dengan untuk menentukan optimalisasi global didasarkan Teori Darwin yaitu 

proses evolusi yang terjadi pada mahluk hidup yakni genetika dan seleksi alam 

[2]. 

Terdapat 2 faktor yang menentukan persyaratan energi yaitu  mengubah 

aktivitas fisik yang biasa dilakukan dan menambah asupan kalori. Ibu hamil 

membutuhkan energi kalori lebih banyak daripada ibu yang tidak hamil. Kalori 

tambahan yang dibutuhkan ibu hamil Trisemester I 0kal/hari, Trisemester II 

250-350 kal/hari, Trisemester II 400kal/hari [3]. Pemilihan menu makanan 

harian dengan banyak jenis makanan dan pemenuhan kriteria seperti 

kecukupan kalori, berbagai macam jenis makanan serta kalori yang 

dikandungnya membuat kombinasi makanan yang disusun  cukup kompleks 

untuk dilakukan secara manual. 
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Berdasarkan hal tersebut, kiranya implementasi “Pemilihan Menu 

Makanan Berdasarkan Kalori Ibu Hamil Menggunakan Algoritma Genetika 

Pada Android” menjadi sangat penting guna menjadi alternatif bagi ibu hamil 

yang akan melakukan kontrol kebutuhan kalori perharinya. Aplikasi ini 

diharapkan dapat membantu ibu hamil untuk memilih menu makanan 

perharinya sesuai dengan kebutuhan kalori perharinya sehingga kalori harian 

ibu hamil tercukupi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana melakukan perhitungan kalori aktivitas harian ibu dengan 

metode “Harris Benedict”? 

2. Bagaimana menerapkan metode optimasi menggunakan “Algoritma 

Genetika” dengan menyusun menu sarapan, makan siang dan makan malam 

sesuai dengan kebutuhan kalori harian ibu hamil? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan menu makanan 

berdasarkan kalori ibu hamil menggunakan algoritma genetika diperlukan batasan 

masalah yang jelas agar pembahasan yang dilakukan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk aktivitas umum ibu hamil. 

2. User tidak dapat menambahkan menu masakan kedalam aplikasi. 

3. Nilai dari kalori makanan didapat dari data yang sudah ada. 

4. Ketiga menu makanan yang direkomendasikan tidak harus menu yang 

berbeda . 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini 

antara lain  

1. Merancang aplikasi yang mampu mengkalkulasi kebutuhan kalori ibu 

hamil berdasarkan rencana aktivitas hariannya  

2. Merancang aplikasi yang mampu membuat keputusan pemilihan menu 

makanan bagi ibu hamil berdasarkan kebutuhan kalori yang dibutuhkan 

perharinya menggukanan algoritma genetika. 

1.5 Metodologi 

Adapun beberapa metode yang dilakukan untuk menggambarkan 

bagaimana langkah atau startegi peneliti dalam menjawab perumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1.5.1 Studi Literatur 

Mencari, mempelajari dan mengumpulkan berbagai macam literatur yang 

berkaitan dengan rumusan masalah, teori-teori yang berhubungan dengan sistem 

yang akan dibangun, desain sistem, dan bahasa permogramannya. Literatur yang 

digunakan meliputi buku referensi, dokumentasi internet, serta jurnal-jurnal dari 

penelitian yang sudah ada serta data dari instansi tempat studi kasus lebih 

menunjang pada pembuatan sistem sistem pendukung keputusan pemilihan menu 

makanan berdasarkan kalori ibu hamil menggunakan algoritma genetika 

1.5.2 Data dan Pengumpulan (colleting) Data 

Data adalah suatu fakta yang dikumpulkan dari informasi yang ada dan 

dapat ditunjukkan keberadaan serta kenyataan yang ada. Untuk pengambilan jenis 

data menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain 

dan telah didokumentasikan sehingga dapat diguanakn oleh pihak lain (peneliti). 

Untuk data antara lain berupa Tabel Komposisi Pangan Indonesia. 

Pengumpulan data perlu diuraikan bagaimana cara penulis memperoleh 

dan mengumpulkan data, dengan menggunakan media apa. Dalam hal ini, penulis 
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melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun untuk 

pemnbuatan sistem serta untuk memperoleh data requirement menggunakan 

wawancara mendalam (circumstantial interview). Selain itu untuk penunjang 

pembuatan sistem menggunakan pengumpulan data adalah dengan dokumentasi 

dan observasi.  

Dokumentasi adalah memanfaatkan dokumen yang sudah ada, dan dalam 

hal ini perlu diuraikan dokumen apa saja secara jelas, sedangkan observasi adalah 

pengamatan kualitatif secara langsung oleh penulis untuk mengambil data-data 

berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan maksud pembuatan sistem. 

1.5.3 Analisa dan Perancangan Sistem  

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan analisa data-data, konsep, alur kerja sistem dan penerapan sistem 

pendukung keputusan pemilihan menu makanan berdasarkan kalori ibu hamil 

menggunakan algoritma genetika. Perancangan sistem ini meliputi penggambaran 

sistem menggunakan metode Systems Development Live Cycle dan UML : 

usecase diagram, activity diagram, class diagram dan sequence diagram. 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Desain dan rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya 

diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Dengan  mengambil 

konsep aplikasi berbasis Mobile, maka digunakan bahasa pemograman Android 

dan basis data yang digunakan adalah Sqlite. 

1.5.5 Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap menggabungkan unit-unit program kemudian diuji secara 

keseluruhan. Melakukan pengujian terhadap kerja algoritma genetika terhadap 

sistem yang dibangun kemudian akan dilakukan analisis terhadap fokus 

permasalahan penelitian apakah sudah sesuai seperti yang diinginkan. 
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1.5.6 Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap ini akan disusun buku yang berisi dokumentasi dari pengerjaan 

Tugas Akhir. Dokumentasi tersebut berguna agar memudahkan pengembangan 

aplikasi ini dikemudian hari. 

1.5.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metedologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian serta 

pengujian sistem Rancang Bangun sistem pendukung keputusan 

pemilihan menu makanan berdasarkan kalori ibu hamil 

menggunakan algoritma genetika. 

BAB V: PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan 

masalah. 


