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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam tubuh manusia terdapat banyak sekali organ tubuh, dimana 

bagian terpenting dari tubuh manusia adalah jantung. Jantung berfungsi sebagai 

pemompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi utama jantung adalah menyediakan 

oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme. 

Dengan bertambahnya usia manusia, bertambah banyak pula makanan 

yang sering dikonsumsi, mulai makanan yang mengandung gizi tinggi sampai 

makanan yang banyak mengandung lemak. Makanan – makanan tersebut  yang 

nantinya akan bisa menimbulkan tubuh manusia mengalami penurunan, sehingga 

organ tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu contoh penurunan 

fungsi organ yang sering kita jumpai adalah penyakit jantung koroner, 

Jantung koroner merupakan salah satu jenis gangguan yang terjadi 

pada jantung yang disebabkan karena suplay darah ke jantung melalui arteri 

koroner terhambat atau tersumbat, Penyumbatan arteri koroner dapat disebabkan 

antara lain  oleh  pola makan yang tidak sehat. Penderita jantung koroner harus 

bisa memperbaiki pola makan, salah satunya dengan melakukan diet sehat. 

“Dalam suatu serangan jantung (myocardial infaction), bagian otot jantung akan 

mati ketika tidak mendapatkan darah. Ini didapatkan melalui arteria (pembulu 

darah) coroner, yang membungkus bagian luar jantung”[1]. 

Pada zaman yang sedang maju sekarang ini banyak sekali kita temui 

orang yang menderita berbagai macam penyakit, terutama penyakit jantung. 

Dengan bertambahnya penderita penyakit jantung dan bahaya makanan yang ada 

di sekitar kita, dibutuhkan suatu aplikasi untuk mengenalkan kepada masyarakat 

bagaimana cara menanggulangi penyakit tersebut, bukan hanya itu, untuk 

penderita penyakit jantung, dibutuhkan suatu solusi untuk melakukan diet dengan 

tujuan mengendalikan penyakit tersebut. 
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Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini banyak sekali cara yang 

bisa dilakukan untuk penderita penyakit jantung untuk tetap menjaga 

kesehatannya, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi yang saat ini sudah 

berkembang. Dengan sebuah aplikasi desktop, akan mempermudah penderita 

jantung koroner untuk mengontrol kesehatannya. Java adalah bahasa 

pemrograman berorientasi objek yang tersusun dari bagian yang disebut dengan 

kelas, bahasa pemrograman java banyak di adopsi dari bahasa C dan C++ . Kelas 

terdiri atas metode-metode untuk melakukan pengolahan data dan mengembalikan 

informasi setelah data itu diproses.  

Algoritma ant colony merupakan algoritma yang mengikuti perilaku 

semut, dimana algoritma ant colony diibaratkan seperti sebuah tempat kekuasaan 

semut dimana semut akan keluar mencari makanan. Semut akan mencari 

makanan dengan cara berpencar keluar dari daerah kekuasaan, ketika makanan 

sudah di temukan, semut akan meninggalkan jejak pheronom, dari jejak tersebut 

akan di hasilkan beberapa pilihan jalur, jalur yang lebih pendek akan mempunyai 

aroma yang lebih kuat dan semut akan memilih jalur tersebut. Dengan 

menggunakan algoritma ant colony, akan digunakan untuk optimasi menu 

makanan untuk penyakit jantung.  

Dalam penelitian kali ini penulis akan menerapkan algoritma ant 

colony, dimana dalam colony terdapat berbagai menu makanan untuk penderita 

jantung koroner, jumlah kalori sebagai makanan, dari jumlah kalori tersebut akan 

dibagi, manusia memiliki berbagai kebutuhan vitamin, seperti karbohidrat, 

vitamin, protein, lemak. Semut akan mencari secara acak akan membandingkan 

antara kebutuhan kalori dari user, kemudian dari sana akan dihasilkan menu 

makanan yang bervariasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan tugas akhir ini 

penulis mencoba membuat  sebuah aplikasi untuk mempermudah user penderita 

atau pencegah penyakit jantung dan stroke dalam mengontrol pola makan, 

melakukan olahraga untuk melatih jantung dan saran untuk kesahatan lainnya 

dapat diterapkan dalam aplikasi ini.  Penulis mengembangkan aplikasi tersebut 
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melalui skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Optimasi Menu diet 

sehat untuk penyakit jantung koroner menggunakan algoritma ant colony”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas 

terdapat beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat aplikasi untuk menghitung kebutuhan kalori 

harian?  

2. Bagaimana memberikan saran menu makanan untuk penderita jantung 

koroner dengan menerapkan algoritma ant colony? 

 

1.3 TUJUAN 

Tujuan penelitian yang diharapkan dalam perancangan aplikasi optimasi menu 

diet sehat untuk penderita jantung koroner dengan menggunakan algoritma ant 

colony ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat aplikasi yang dapat menghitung kalori harian penderita jantung 

koroner. 

2. Membuat aplikasi untuk optimasi menu makanan untuk penderita jantung 

koroner menggunakan algoritma ant colony. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Agar pembahasan dalam permasalahan ini dapat terarah, dibutuhkan sebuah 

batasan masalah. Maka dari itu perlu ditetapkan beberapa batasan masalah 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Menggunakan bahasa pemrograman java berbasis desktop. 

2.  Aplikasi untuk penderita jantung koroner. 

3.  Aplikasi hanya untuk program diit jantung IV 
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1.5 METODOLOGI 

Metodologi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah: 

1.5.1. Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan serangkaian usaha pengumpulan data yang 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik 

atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat di peroleh dari studi 

literature, buku-buku, jurnal,penelitian yang sudah ada, karangan-

karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, 

ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik 

lain. Pada tugas akhir ini, studi pustaka yang dilakukan meliputi 

pengumpulan data kandungan kalori makanan yang di konsumsi sehari-

hari, makanan yang tidak boleh di konsumsi oleh penderita jantung. 

Implementasi akan dilakukan menggukan java berbasis desktop dan basis 

data MySQL dengan mengimplementasikan algoritma ant colony. 

1.5.2. Pengumpulan Data 

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengumpulan data yang akan 

digunakan untuk proses klasifikasi. Data yang akan dikumpulkan 

merupakan data berat badan, tinggi badan, jenis kelamin dan factor stress 

yang nantinya dari data tersebut akan di proses menjadi kebutuhan kalori 

harian untuk penderita jantung koroner. Untuk menentukan menu 

makanan dibutuhkaan pengumpulan data berupa data kandungan kalori 

makanan yang sering di konsumsi setiap hari.  

1.5.3. Analisa dan perancangan sitem 

Dalam tahapan ini merupakan proses analisa, dimana dalam analisa akan 

menghasilkan kebutuhan hardware dan software. Setelah diketahui 

kebutuhan hardware dan software yang sesuai, akan dilanjutkan dengan 

perancangan system. 
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1.5.4. Implementasi Perangkat Lunak 

Tahapan implementasi perangkat lunak merupakan barisan kode program 

dan pengujian. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa 

pemrograman java berbasis desktop 

1.5.5. Pengujian Sistem 

Tahap pengujian modul merupakan pengujian program berupa modul, 

fungsi dan tingkat akurasi sistem. Dimana ketika dilakukan pengujian 

sistem akan ditemukan adanya eror, dari adanya eror tersebut akan 

diketahui kekurangan dari sebuah program tersebut. Dalam studi kasus ini 

pengujian dilakukan dengan cara menguji kepada pasien penderita 

jantung kloroner.  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penjelasan sistematika penulisan merupakan suatu penjabaran secara 

deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, secara garis besar terdiri dari bagian 

awal, bagian isi dan bagian akhir. 

1.6.1. BAB I (Pendahuluan) 

Pada bab ini disajikan Latar Belakang, Permasalahan, Perumusan 

Masalah,Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan  

1.6.2. BAB II (Tujuan Pustaka) 

Pada Bab ini menyajikan teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau 

studi kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan 

mengenai berbagai pendapat yang berhubungan dan bermanfaat sebagai 

bahan untuk melakukan analisis dan implementasi terhadap studi kasus 

yang akan akan dilakukan pada Bab IV 
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1.6.3. BAB III (Analisa Masalah dan Penyelesaian) 

Pada bab ini menyajikan analisa dan penyelesaian dari rumusan masalah 

yang sudah ada menjadi rancangan awal sistem. Rancangan tersebut bisa 

meliputi program, prototype dan beberapa bentuk penyajian perancangan 

yang lain yang sesuai dengan studi kasus yang diambil pada penelitian 

tersebut.  

1.6.4. BAB IV 

Pada Bab ini disajikan bentuk implementasi dari studi kasus dan 

perancangan awal yang telah dibuat. Implementasi seluruhnya akan 

disajikan dalam bab ini. 

1.6.5. BAB V 

Pada Bab ini merypakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada 

masing-masing Bab sebelumnya yang tersusun atas kesimpulan dan saran. 


