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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin bervariasinya jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

serta pola makan dan pola hidup yang semakin kurang sehat, membawa berbagai

dampak dibidang kesehatan seperti timbulnya penyakit diabetes. Diabetes juga

merupakan penyakit turunan yang tidak bisa dihindari. Indonesia saat ini menjadi

negara peringkat empat dengan jumlah penderita diabetes mellitus atau kencing

manis terbesar di dunia. Total penderita diabetes mellitus di Indonesia

berdasarkan data WHO, saat ini sekitar 8 juta jiwa, dan diperkirakan jumlahnya

melebihi 21 jiwa pada tahun 2025 mendatang. Jumlah penderita penyakit ini terus

meningkat dari tahun ke tahun[1]. Baik pria maupun wanita, tua maupun muda,

tinggal di kota maupun desa, memiliki resiko diabetes yang sama. Peningkatan

jumlah ini karena pertumbuhan masyarakat yang tinggi, peningkatan obesitas, diet

yang tidak sehat, dan gaya hidup sekunder. Diabetes tipe II, lebih umum ditemui

daripada tipe 1 dan mencapai 90% atau lebih dari seluruh kasus diabetes[2]. Untuk

kasus diabetes tipe II dapat dilakukan beberapa perawatan agar tidak semakin

parah dan tidak mengalami komplikasi. Salah satunya adalah penerapan diet

sehat.

Pengetahuan yang kurang tentang diet sehat dan konsumsi gizi yang tepat

pada penderita diabetes tipe II, dapat menyebabkan akibat yang berbahaya bagi

penderita itu sendiri. Kendala yang dialami penderita diabetes dalam menjalani

diet adalah bosan dan malas dengan menu-menu yang hampir sama setiap hari,

dan ketidakmampuan dalam menentukan jenis dan jumlah kalori. Penderita

diabetes harus berkonsultasi dengan ahli gizi. Ahli gizi dapat membantu penderita

merekomendasikan diet seimbang.

Dari berbagai macam - macam cara diet yang benar dan aman yang telah

diuji oleh banyak peneliti salah satunya adalah menentukan resep masakan diet

berdasarkan kebutuhan kalori yang dapat memberikan informasi jenis makanan

apa saja yang bermanfaat dan sehat untuk dikonsumsi, serta jenis makanan yang
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kurang baik dikonsumsi dalam melakukan diet sehat. Dengan cara diet ini user

dapat menentukan jenis makanan apa saja yang bermanfaat yang dapat

dikonsumsi oleh tubuh berdasarkan rekomendasi ahli. Dengan memanfaatkan

perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang rekomendasi ahli

gizi dapat didampingi oleh sebuah perangkat lunak sehingga penderita diabetes

dapat mengatur resep masakan sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dirancang suatu sistem pakar yang

dapat membantu penderita diabetes tipe II dalam menentukan resep masakan

untuk diet sehat sesuai dengan kalori yang dibutuhkannya dimana sistem dapat

memberikan data resep akurat dan kebenaran resep telah diuji oleh ahli. Sistem

pakar yang dimaksud adalah aplikasi resep masakan untuk diet sehat dengan

menggunakan metode knowledge-based recommendation.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka masalah-masalah

yang diidentifikasi dalam laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang aplikasi resep masakan diet sehat untuk penderita

diabetes berbasis web dengan menggunakan metode Knowledge Based

Recomendation ?

2. Bagaimana aplikasi ini dapat membantu penderita diabetes untuk

menentukan resep masakan berdasarkan kebutuhan kalori serta dapat

mendampingi pakar dalam memberikan rekomendasi resep masakan diet

sehat  ?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup Aplikasi Resep Masakan Diet Sehat untuk penderita

diabetes memiliki batasan masalah sebagai berikut:

1. Metode perekomendasi yang digunakan adalah metode knowledge-based

recommendation

2. Resep masakan disesuaikan dengan kebutuhan kalori penderita diabetes

yang bergantung pada beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur,

aktifitas dan berat badan.
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3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan menggunakan

MySQL sebagai Database Management System (DBMS).

4. Aplikasi ini digunakan untuk penderita diabetes melitus tipe II dan

Diabetes tanpa komplikasi (nefropati).

5. Input usia user minimal 20 tahun.

6. Diasumsikan user mampu membeli bahan masakan yang disarankan.

7. IPO :

Gambar 1.1

Input-Process-Output Diagram

1.4 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah sebagai

berikut :

1. Merancang aplikasi resep masakan diet sehat untuk penderita diabetes

berbasis web dengan menggunakan metode Knowledge Based

Recommendation.

2. Aplikasi ini dapat membantu penderita diabetes untuk menentukan resep

masakan berdasarkan kebutuhan kalori sehingga dapat mendampingi pakar

dalam memberikan rekomendasi resep masakan diet sehat.
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1.5 Metode Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki metode penelitian yang sesuai dengan

jenis-jenis penelitian. Setiap metode akan dibagi menjadi tahapan-tahapan yang

akan memudahkan dalam pembangunan proyek.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Yaitu dengan melakukan observasi dalam penelitian langsung ke objek yang

diteliti.

2. Wawancara

Yaitu tahap pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan

narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan tertentu sehubungan dengan bidang yang ingin ditanyakan. Pada

penelitian ini wawancara dilakukan dengan Dokter , Internist dan Ahli Gizi.

3. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan melihat dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan

data kajian

4. Riset Kepustakaan

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan

dengan sistem informasi

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan

aplikasi mengunakan RUP(Rasional Unifield Proses) yang dilakukan dengan

beberapa fase yaitu :

1. Fase Insepsi (Fase untuk mendefinisikan lingkup proyek)

Pada fase ini dihasilkan gambaran perangkat lunak yang akan dibangun, yang

didefinisikan sebagai lingkup proyek, dengan melakukan identifikasi actor

dan use case yang paling esensial (biasanya mencapai 20% dari model yang

lengkap). Selain itu, dibuat perencanaan bisnis yang menentukan sumberdaya

yang dibutuhkan untuk proyek ini.
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2. Fase Elaborasi (Fase untuk merencanakan proyek, membuat spesifikasi

kemampuan utama)

Fokus dari fase ini adalah menentukan apakah pembangunan perangkat lunak

sanggup dilakukan oleh pengembang. Hal ini didasarkan pada gambaran

arsitektur perangkat lunak yang sudah lebih detail. Pada tahap ini dapat

dilakukan tawar menawar mengenai jadwal, jumlah pegawai, dan biaya yang

akan dikeluarkan. Tujuan akhir yang ingin dicapai pada fase ini adalah

terciptanya suatu arsitektur perangkat lunak yang telah stabil

3. Fase Kontruksi (Fase untuk membangun produk)

Pada fase ini dilakukan implementasi kode program sesuai hasil perancangan

sebelumnya. Milestones yang terdapat pada fase ini berupa kode program

yang sudah dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Produk perangkat lunak

dibangun secara incremental dalam beberapa iterasi hingga dihasilkan beta

release.

4. Fase Transisi ( Fase untuk masa transisi pada saat penerapan produk di

lingkungan pengguna)

Pada fase ini, secara keseluruhan pembangunan perangkat lunak telah selesai.

Fase ini diawali dengan beta release. Pada fase ini, produk perangkat lunak

akan diserahkan kepada pengguna untuk mulai digunakan. Untuk mendukung

operasional perangkat lunak, dapat dilakukan pelatihan untuk pengguna.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan  laporan tugas akhir ini terdiri dari enam

bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab II landasan teori, Pada bagian ini akan menguraikan teori yang

mendukung laporan tugas akhir ini yaitu teori tentang aplikasi, diabetes, diet sehat,

penentuan kebutuhan kalori, metode knowledge based recommendation, metode

RUP , UML dan implementasi (tools/software yang digunakan)
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Bab III analisis sistem, terdiri dari deskripsi umum sistem, fitur utama

perangkat lunak, model use case, prototype antarmuka , class diagram tahap

analisis pada fase

Bab IV perancangan sistem, terdiri dari  tahapan perancangan aplikasi resep

masakan diet sehat fase elaboration, yang meliputi model use case fase

elaboration, clas diagram tahap analisis pada fase elaboration, sequence diagram,

activity diagram, class diagram tahap dan perancangan perancangan antarmuka.

Bab V implementasi dan pengujian, terdiri dari implementasi komponen,

implementasi sub sistem, implementasi antarmuka, rencana pengujian dan

pengujian sistem.

Bab VI kesimpulan dan saran, terdiri dari  kesimpulan dan saran-saran

terhadap kekurangan yang terdapat pada aplikasi yang telah dibangun.


