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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut survey yang pernah dilakukan di kota-kota besar, orang dalam usia 

produktif (20-40 tahun) banyak menderita penyakit jantung koroner dan stroke. 

(Panji, 2010). Untuk mengatasi hal tersebut, dunia medis menganjurkan pengaturan 

pola makan agar asupan nutrisinya terkontrol (diet). 

Diet yang populer untuk menjaga kadar kolesterol dalam batas normal adalah 

dengan metode  food combining.  Metode ini bertujuan mengatur asupan makanan 

yang sesuai dengan mekanisme alamiah tubuh (sistem pencernaan) agar tidak terjadi 

penumpukan kelebihan zat makanan karena proses metabolisme tubuh lebih efisien. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Awang Hendrianto Pratomo 

tentang “Pengembangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan 

Sehat Berbasis SMS”. Aplikasi tersebut menggunakan metode K-nearest neighbor 

dimana pengujian yang dilakukan adalah berdasarkan kecepatan waktu pengiriman 

menu makanan melalui SMS sehingga keakuratan data yang dihasilkan belum dapat 

dipastikan 100%, maka saat ini dimungkinkan untuk dibuat sebuah penelitian yang 

menerapkan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan food combining dengan 

metode backward chaining berbasis android. Penggunaan metode backward chaining 

ini dipilih karena aplikasi yang akan dibuat hanya menghasilkan sedikit kesimpulan 

dengan berdasarkan pada banyak premis, selain itu metode backward chaining ini 
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hanya fokus pada goal. Dimana aplikasi ini nantinya hanya akan menanyakan hal-hal 

yang perlu saja sehingga nyaman bagi user. Bila forward chaining mencoba 

kemungkinan dari semua informasi yang ada sedangkan metode backward chaining 

mencoba menyelesaikan masalah dengan mencari basis pengetahuan yang relevan 

dengan masalah sekarang. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan melalui kuesioner didapatkan bahwa 

70%  responden mengetahui apa itu food combining. Hal ini menunjukkan bahwa 

banyak masyarakat yang sudah tidak awam lagi dengan istilah food combining serta 

peduli terhadap pengaturan pola makan yang sehat. Walaupun mereka peduli 

terhadap pengaturan pola makan, namun dari hasil survey didapatkan bahwa 

sebanyak 60% responden belum pernah melakukan diet dengan metode food 

combining dan sebanyak 68% responden tidak memahami kandungan kolesterol serta 

kalori dari makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Dan sebanyak 74% 

responden menyaatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam 

mengombinasikan menu makanan yang sehat untuk dikonsumsi serta terdapat 

sebanyak 67% menyatakan bahwa aplikasi pendukung keputusan untuk menentukan 

food combining berbasis android perlu untuk dibuat agar dapat membantu mereka 

dalam mengombinasikan menu  makanan yang sehat. Grafik dari hasil kuesioner awal 

ini akan dilampirkan di halaman lampiran L-1. 

Menurut research yang dilakukan oleh ABIresearch, saat ini android sudah 

menguasai 52% pangsa pasar Asia. Angka tersebut naik cukup mengesankan dan 

berbeda jika dibandingkan pangsa pasar smartphone android di Amerika yang 

menembus angka persentase sebesar 43% (Research, 2011). Mengenai survey yang 
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dilakukan oleh ABI ini telah dikonfirmasi oleh dua pihak yang memang kebetulan 

adalah peraih pangsa pasar smartphone android di Asia yaitu Samsung dan HTC 

(High Tech Computer). Selain itu dengan menggunakan android user lebih 

dimudahkan dalam menginputkan data-data yang dibutuhkan karena android 

memiliki virtual keyboad dengan bentuk QWERTY, oleh karena itu dibuatlah 

aplikasi berbasiskan android, yang saat ini sedang berkembang pesat.  

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut maka aplikasi 

pendukung keputusan dengan menggunakan metode backward chaining yang 

bertujuan untuk membantu mengatur kalori yang dibutuhkan oleh user, dengan cara 

mengonsumsi makanan yang sehat berdasarkan pemilihan food combining yang tepat 

dibuat berbasiskan android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan dan identifikasi masalah maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Pemilihan Food Combining 

untuk mengatur kalori dengan menggunakan metode backward chaining? 

2. Bagaimana Aplikasi Pemilihan Food Combining dapat membantu pengguna 

untuk menentukan makanan apa saja yang boleh dikonsumsi berdasarkan inputan 

kondisi kesehatan yang diberikan oleh user?  
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasaan-batasan masalah dalam pembangunan aplikasi adalah : 

1. Aplikasi food combining yang dibuat berbasiskan pada android. 

2. Aplikasi food combining dibuat berdasarkan pada kriteria dari pakar/ahli gizi. 

3. Aplikasi food combining hanya menampilkan menu makanan yang bertujuan 

untuk memenuhi kadar kalori yang dibutuhkan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mencapai beberapa tujuan berikut 

ini: 

1. Merancang dan membangun suatu aplikasi food combining untuk memilih 

makanan yang sehat yang berbasiskan android. 

2.  Merancang dan membangun suatu aplikasi food combining untuk memilih 

makanan yang sehat dengan menggunakan metode backward chaining yang 

dapat memenuhi kebutuhan user. 

3. Mendapatkan aplikasi food combining yang mudah dijalankan dan dioperasikan 

oleh user atau pengguna android. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai setelah melakukan penelitian adalah 

aplikasi ini dapat digunakan oleh para pengguna smart phone android untuk 

memberikan kombinasi menu makan yang sehat untuk mengatur kalori yang 

dibutuhkan oleh user. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari beberapa bagian utama yaitu, 

a. BAB I PENDAHULUAN, 

 Bab ini menjelaskan tentang latar pemilihan judul, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitian, dan sistematika penelitian yang 

dilakukan penulis. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA,  

Bab ini akan membahas tentang teori – teori penunjang tentang metode backward 

chaining, food combining, sistem operasi android. 

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, 

 Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian pendukung keputusan pemilihan 

food combining untuk mengatur kalori dengan metode backward chaining. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN, 

 Bab ini membahas tentang pengimplementasian sistem yang dibuat serta hasil 

pengujian terhadap sistem tersebut. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, 

 Bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh bab-bab yang sudah 

dibahas serta saran yang didapatkan untuk memperbaiki penulisan ini ke 

depannya.
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