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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan di bidang sosial ekonomi akan meningkatkan taraf hidup dan 

selanjutnya dapat mengubah gaya hidup dan pola makan seseorang. Masyarakat 

perkotaan cenderung memiliki aktivitas fisik yang kurang dan pola makan yang 

cenderung tinggi kalori dan mengandung lemak yang menjadi pemicu terjadinya 

penyakit degeneratif (Purwanto, 2000). Pola makan yang tidak seimbang 

menggambarkan jumlah dan jenis makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

tubuh. Hal ini terjadi karena tingginya konsumsi lemak dan karbohidrat yang 

melebihi kebutuhan menyebabkan terjadinya kegemukan atau obesitas, serta 

memicu berbagai macam penyakit (Wiryowidagdo, dkk, 2002). 

 Pada saat ini proporsi kematian karena penyakit infeksi semakin menurun, 

sedangkan penyakit degeneratif (jantung, pembuluh darah dan endokrin) meningkat 

2-3 kali lipat. Prevalensi penyakit endokrin dan kardiovaskuler ini meningkat pada 

kelompom umur relatif muda yaitu 25-34 tahun. Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) tahun 1986 dan 2001 mencatat bahwa proporsi kematian karena 

kardiovaskuler disease atau CVD meningkat dari 9,1% pada tahun 1986 menjadi 

26,3% pada tahun 2001; ischemic heart disease dari 2,5% (1986) menjadi 14,9% 

(2001); dan stroke dari 5,5% (1986) menjadi 11,5% (2001) (WNPG, 2008). 

World Health Organization (WHO) memperkirakan jumlah orang dewasa 

usia 20 tahun atau lebih yang menderita Diabetes Mellitus (DM) juga akan 

meningkat dari 135 juta pada tahun 1995 menjadi 300 juta pada tahun 2025. Di 

Indonesia, prevalensi DM menunjukkan peningkatan seiring dengan peningkatan 

pendapatan perkapita dan perubahan gaya hidup terutama di kota-kota besar 

(Suyono, 2002). Pada tahun 2020 dengan prevalensi 1,5%,  jumlah penderita DM di 

Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 86-138% dibandingkan kenaikan 

penduduk Indonesia pada periode yang sama hanya 40%. Berdasarkan hasil studi 

Diabcare Indonesia tahun 2001, sebagian besar (98%) penderita DM tergolong DM 

tipe 2 atau tidak tergantung insulin (Soegondo et al., 2003). 
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Salah satu upaya untuk mencegah peningkatan jumlah penderita penyakit 

degeneratif sebagai akibat perubahan pola hidup khususnya pola makan yang tidak 

seimbang, maka edukasi dengan pemberian informasi dini dampak konsumsi 

makanan yang tidak seimbang sangat diperlukan. Pengkajian terhadap data 

kebiasaan makan masyarakat secara individual merupakan tahap awal dalam 

menentukan diagnosis gizi adanya masalah pada intake yang berdampak pada 

kejadian penyakit degeneratif.  

Saat ini, pada umumnya pengkajian gizi dilakukan oleh ahli gizi dalam upaya 

menilai konsumsi individual dengan metode food recall 24 hours,yang analisis 

hasilnya masih dilakukan manual, meskipun telah tersedia berbagi program 

komputer untuk menghitung jumlah energi dan zat gizi yang dikonsumsi. 

Kelemahan entri data dalam program komputer saat ini masih menggunakan 

kuantitas makanan yang dikonsumsi dalam bentuk berat (gram) bukan ukuran 

rumah tangga seperti yang digunakan dalam metode pengkajian data. Agar kinerja 

ahli gizi semakin efektif dan efisien untuk menghitung kebutuhan energi, 

menghitung jumlah energi dan zat gizi yang dikonsumsi dalam bentuk ukuran 

rumah tangga serta menganalisis apakah diet yang dikonsumsi sehat (seimbang) 

atau tidak, diperlukan program aplikasi yang yang dapat mencakup ketiga hal 

tersebut. 

Ada beberapa metode yang bisa dipakai pada sistem pakar, yang masing-

masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Metode bayes memiliki kelebihan dalam penyederhanaan dari cara klasik 

yang penuh dengan integral untuk memperoleh model marginal, serta hasil 

pendugaan yang lebih baik daripada pendugaan metode klasik.Sementara 

kekurangan dari metode ini adalah satu probabilitas saja tidak bisa mengukur 

seberapa dalam tingkat keakuratannya. Dengan kata lain, kurang bukti untuk 

membuktikan kebenaran jawaban yang dihasilkan dari teori ini. 

Metode fuzzy logic memiliki kelebihan bisa menghasilkan keputusan yang 

lebih adil dan lebih manusiawi. Fuzzy logic memodelkan perasaan atau intuisi 

dengan cara merubah nilai crisp menjadi nilai linguistik dengan fuzzification. 

Sementara kekurangan dari metode ini sering ditemukan kesulitan dalam 

menentukan preferensi atau parameter agar output yang dihasilkan akurat. Kita 
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harus merubah nilai crisp menjadi nilai linguisik. Jumlah dari nilai linguistik yang 

digunakan harus sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. 

Pada tugas akhir ini dirancang sebuah aplikasi yang memudahkan kita untuk 

mengatur pola makan agar tetap bisa menjaga kesehatan dengan metode logika 

fuzzy. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang aplikasi untuk mengatur pola diet seimbang

menggunakan metode logika fuzzy?

b. Bagaimana merancang suatu aplikasi yang dapat merekomendasikan asupan

makanan untuk diet seimbang?

c. Apakah aplikasi diet seimbang sesuai dengan keputusan ahli gizi/dokter?

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah merancang suatu 

aplikasi yang dapat merekomendasikan asupan pola diet seimbang untuk 

masyarakat pada umumnya. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi diet seimbang menggunakan metode logika fuzzy akan

diimplementasikan pada website.

b. Software ini dirancang hanya untuk pencegahan penyakit degeneratif.

c. Software ini dirancang untuk mengatur pola makan yang di konsumsi setiap

orang.

d. Software ini juga dirancang hanya untuk merekomendasikan konsumsi

makanan untuk setiap orang.


