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BAB III  

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Literatur 

Analisis literatur adalah mencari teori dari buku, jurnal, artikel, maupun referensi 

lainnya yang tersedia secara online maupun offline yang dapat membantu dalam 

penelitian. 

2. Survei Tahap 1 

Survei tahap 1 dilakukan sebelum aplikasi dibuat dengan tujuan mengumpulkan 

data melalui kuesioner mengenai bahan makanan yang biasa digunakan pada makan 

pagi, makan siang, makan malam, dan selingan. 

3. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem akan dilakukan dengan merancang tampilan untuk pengguna 

serta fitur-fitur apa saja yang perlu disediakan untuk mempermudah atau membuat 

nyaman pengguna saat menggunakan aplikasi. 

4. Pemrograman Sistem 

Pemrograman sistem adalah penggabungan antara fitur-fitur yang telah ditentukan 

dengan tampilan yang telah dibuat, sehingga ketika pengguna melakukan sesuatu 

terhadap tampilan aplikasi, maka aplikasi akan melakukan suatu pekerjaan tertentu. 

5. Testing dan Debugging Aplikasi 

Testing dan debugging aplikasi dilakukan seiring dengan pembangunan aplikasi 

sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. 
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6. Survei Tahap 2 

Survey tahap 2 dilakukan sesudah aplikasi berhasil dibuat dengan tujuan 

mengumpulkan sampel data. Pengumpulan sampel data dilakukan dengan meminta 

sejumlah responden untuk menggunakan aplikasi yang telah dibuat dan mengisi 

kuesioner. 

7. Analisis Sampel Data 

Setelah sampel data terkumpul, maka dapat dilakukan analisis sampel data untuk 

mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sudah memenuhi manfaat penelitian.  

8. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan berguna untuk membuat dokumentasi dari suatu penelitian serta 

memberikan informasi terhadap peneliti selanjutnya dalam penelitian sejenis. 

 

3.2 Rancangan Aplikasi 

Aplikasi diawali dengan pengguna memasukkan data pribadinya seperti nama, 

tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin dan jenis pekerjaan yang 

dikerjakan oleh pengguna serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 

sehari-hari. Setelah pengguna memasukkan data pribadinya, aplikasi akan melakukan 

perhitungan kebutuhan-kebutuhan pengguna menggunakan metode Harris Benedict. 

Setelah mendapatkan jumlah kalori, karbohidrat, protein, lemak, BMR (Bassal 

Metabolic Rate) dan IMT (Indeks Massa Tubuh), aplikasi telah siap untuk menghitung 

jumlah bahan makanan yang diperlukan oleh pengguna berdasarkan empat belas 

kategori bahan makanan menggunakan algoritma genetika. Setelah mendapatkan 

perpaduan koefisien untuk setiap kategori pada satu solusi terbaik, aplikasi akan 

membagi setiap koefisien kategori sesuai jadwal makan pengguna (makan pagi, makan 

siang, makan malam dan selingan) berdasarkan kebiasaan pengguna. Apabila pengguna 
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baru pertama kali memakai aplikasi ini, maka pembagian akan berdasarkan survei yang 

telah dilakukan oleh peneliti sehingga pembagian akan sesuai dengan kebiasaan orang 

pada umumnya. Setelah mendapatkan porsi yang tepat untuk masing-masing jadwal, 

aplikasi akan memilih kurang dari lima bahan makanan tertinggi pada setiap 

ketegorinya untuk setiap jadwal, seperti lima bahan makanan tertinggi pada kategori 

sumber karbohidrat yang dimakan pada saat makan pagi. Lalu pengguna akan 

mendapatkan rekomendasi makanan sebanyak tujuh rekomendasi yang dapat dipakai 

berkali-kali. Apabila pengguna memakai salah satu rekomendasi, maka aplikasi akan 

menandai bahan makanan yang digunakan, sehingga untuk rekomendasi selanjutnya 

dapat sesuai dengan keinginan dan kebiasaan dari pengguna. 

Fitur-fitur tambahan yang diberikan seperti penyesuaian aplikasi dengan data diri 

pengguna. Pengaturan jadwal makan, seperti hanya makan pagi dan makan malam. Lalu 

pengaturan untuk tidak memunculkan bahan makanan tertentu atau kategori makanan 

tertentu, seperti tidak memunculkan ikan atau sumber protein hewan yang rendah 

lemak. Selain itu, ada fitur “Muat Ulang” yang dapat digunakan untuk menghitung 

kembali porsi makanan dan pembagiannya pada setiap jadwal untuk masing-masing 

rekomendasi. Kemudian ada fitur tambah bahan, ganti bahan dan buang bahan pada 

setiap rekomendasi. Tambah bahan digunakan untuk menambah bahan makanan, ganti 

bahan digunakan untuk mengubah bahan makanan, dan buang bahan digunakan untuk 

membuang bahan makanan. 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram 

 

3.2.1 Aktivitas Data Diri 

Aktivitas data diri, merupakan aktivitas yang digunakan untuk memasukkan data 

pengguna baru, melihat data pengguna yang sudah ada atau mengubah data pengguna 

yang sudah ada. Terdapat dua macam data yang diminta pada aktivitas ini, yakni data 

wajib isi dan data tidak wajib isi. Data wajib isi adalah data yang harus pengguna 

masukkan karena aplikasi tidak dapat memperkirakannya atau merupakan ciri khas dari 

pengguna. Sedangkan data tidak wajib isi adalah data yang tidak harus pengguna 

masukkan karena aplikasi masih dapat memperkirakannya berdasarkan kebiasaan umum 

manusia. 

Data-data yang termasuk dalam wajib isi adalah nama pengguna, tanggal lahir 

pengguna (tanggal, bulan dan tahun), tinggi badan pengguna dalam satuan centimeter, 

berat badan pengguna dalam satuan kilogram, jenis kelamin pengguna, dan jenis 

pekerjaan pengguna. Jenis pekerjaan pengguna dibagi dalam tiga kelompok besar yakni 

pekerjaan ringan, pekerjaan sedang, dan pekerjaan berat bisa lebih fleksibel. Fleksibel 

yang dimaksud apabila ada jenis pekerjaan baru atau apabila ada jenis pekerjaan yang 
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tidak umum, pengguna dapat memperkirakan masuk ke dalam kategori apa tanpa perlu 

melakukan pembaruan aplikasi. 

Data-data yang termasuk dalam tidak wajib isi secara garis besar adalah lama waktu 

aktivitas pengguna dalam satu hari seperti lama waktu tidur, lama waktu untuk 

melakukan pekerjaan (dosen, mahasiswa, buruh), lama waktu dalam berolahraga, lama 

waktu dalam melakukan kegiatan rumah tangga (mencuci piring, menyapu), lama waktu 

berjalan dan lama waktu untuk kegiatan lainnya (duduk, memakai baju, berpikir). Lama 

waktu olahraga dibagi menjadi tiga kelompok besar dikarenakan setiap olah raga 

membutuhkan jumlah energi yang berbeda-beda, seperti energi yang dibutuhkan saat 

bermain catur berbeda dengan energi yang dibutuhkan saat bermain sepak bola. Ketiga 

kelompok tersebut adalah olahraga ringan, olahraga sedang dan olahraga berat. 

Pengelompokan bertujuan agar apabila ada jenis olah raga baru atau ada jenis olahraga 

yang tidak umum, pengguna dapat memasukkannya ke dalam kelompok yang tepat 

tanpa perlu adanya perubahan aplikasi. 

 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram untuk Aktivitas Data Diri 
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3.2.2 Aktivitas Kebutuhan 

Pada aktivitas ini, aplikasi akan mengambil data diri pengguna dari database untuk 

menghitung kebutuhan pengguna. Setelah mendapatkan data pengguna, aplikasi mulai 

melakukan perhitungan IMT (Indeks Massa Tubuh) dan BMR (Bassal Metabolic Rate) 

menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada landasan teori. Selanjutnya, aplikasi 

melakukan perhitungan kebutuhan kalori dengan menggunakan hasil perhitungan BMR 

sebelumnya. Perhitungan BMR dan kebutuhan kalori menggunakan metode Harris 

Benedict. Lalu setelah mendapatkan kebutuhan kalori, aplikasi dapat melanjutkan 

perhitungan kebutuhan karbohidrat, lemak dan protein dengan menggunakan hasil 

perhitungan kalori sebelumnya dan rumus yang telah dijelaskan di landasan teori. 

Setelah mendapatkan seluruh data yang diperlukan, aplikasi menampilkan data-data 

tersebut dalam bentuk informasi, sehingga pengguna dapat memahami data yang telah 

diperoleh. Informasi yang ditampilkan seperti kebutuhan kalori, karbohidrat, lemak dan 

protein dalam satu hari, nilai IMT, nilai BMR, berat ideal pengguna serta informasi 

apakah berat saat ini sudah mencukupi atau belum. 

 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram untuk Aktivitas Kebutuhan 
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3.2.3 Aktivitas Rekomendasi Bahan Makanan 

Secara garis besar pada saat aktivitas ini berjalan, hal yang dilakukan pertama kali 

adalah melakukan pengecekan apakah rekomendasi makanan sudah ada atau belum. 

Jika sudah ada, maka rekomendasi akan diambil dari database yang telah tersedia. Jika 

belum ada, maka akan dilanjutkan dengan menjalankan algoritma genetika. Kemudian 

setelah mendapatkan populasi solusi, aplikasi ini mulai mencari bahan makanan yang 

sesuai dengan pengaturan dan solusi pengguna. Lalu pengguna dapat melihat 

rekomendasi bahan makanan, menggunakan rekomendasi bahan makanan, 

menambahkan bahan makanan pada rekomendasi yang tersedia, mengubah bahan 

makanan pada rekomendasi yang tersedia dan membuang bahan makanan yang terdapat 

pada rekomendasi yang tersedia.  

 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram untuk Aktivitas Rekomendasi Bahan Makanan 

 

Berikut penjelasan lebih rinci untuk pemakaian rekomendasi, memuat ulang 

rekomendasi, penambahan bahan makanan, pengubahan bahan makanan, pembuangan 

bahan makanan serta jika pengguna sudah memiliki rekomendasi bahan makanan 
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(prosedur pengambilan rekomendasi) atau belum memilikinya (prosedur pembuatan 

rekomendasi). 

 

A. Prosedur Pemakaian Rekomendasi dan Memuat Ulang Rekomendasi 

Apabila pengguna menggunakan fitur ‘pakai’, maka indikator untuk masing-masing 

bahan makanan rekomendasi yang digunakan akan bertambah satu sesuai dengan jadwal 

makannya pada database. Indikator tersebut berguna untuk mengetahui bahan makanan 

yang disukai atau sering digunakan oleh pengguna pada jadwal makanan tertentu. Jika 

pengguna menggunakan fitur ‘Muat Ulang’, maka proses akan dimulai lagi dari 

menjalankan prosedur pembuatan rekomendasi. 

 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram untuk Pemakaian Rekomendasi 

 

 

Gambar 3.6 Activity Diagram untuk Memuat Ulang Rekomendasi 
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B. Prosedur Penambahan Bahan Makanan 

Aktivitas ini akan menampilkan seluruh bahan makanan yang diambil dari database. 

Apabila pengguna menekan tombol ‘simpan’, maka akan dilakukan pengecekan apakah 

semua data telah diisi. Setelah memastikan semua data terisi, maka bahan makanan pun 

ditambahkan ke dalam database. Penambahan pada database dilakukan dengan 

menambahkan baris baru ke dalam tabel dengan kode hari dan jadwal sesuai dengan 

tempat pengguna menambahkan data, misalnya pada hari Senin di makan pagi. 

 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram untuk Penambahan Bahan Makanan 

 

C. Prosedur Pengubahan Bahan Makanan 

Aktivitas ini akan menampilkan seluruh bahan makanan yang diambil dari database. 

Apabila pengguna menekan tombol ‘simpan’, maka akan dilakukan pengecekan apakah 

semua data telah diisi. Setelah memastikan semua data terisi, maka data di database 

akan diubah sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Perubahan di database dilakukan 

dengan mengambil baris yang ingin dilakukan perubahan. Lalu perubahan hanya 

mengganti kode bahan makanan. Misal, sebelumnya bahan makanan adalah nasi dengan 
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kode 1 digantikan dengan bahan makanan bihun dengan kode 2, maka di database 

hanya melakukan perubahan dari 1 menjadi 2. 

 

 

Gambar 3.8 Activity Diagram untuk Pengubahan Bahan Makanan 

 

D. Prosedur Pengurangan Bahan Makanan 

Pada saat pengguna memilih untuk membuang bahan, aplikasi akan memunculkan 

alert dialog untuk melakukan konfirmasi bahwa pengguna benar-benar yakin untuk 

membuang bahan makanan. Jika pengguna telah yakin untuk melakukan pengurangan 

bahan makanan, maka data di database akan dihapus sesuai dengan bahan makanan 

yang pengguna ingin buang. 

 

 

Gambar 3.9 Activity Diagram untuk Pengurangan Bahan Makanan 
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E. Prosedur Pengambilan Rekomendasi 

Proses ini diawali dengan menentukan jadwal makan pengguna berdasarkan 

pengaturan yang dilakukan oleh pengguna yakni makan pagi, selingan 1, makan siang, 

selingan 2, dan makan malam. 

Setelah mendapatkan jadwal makan pengguna, proses dilanjutkan dengan 

mengambil data mengenai daftar bahan makanan yang direkomendasikan sesuai dengan 

harinya yakni Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian, untuk 

masing-masing rekomendasi (terdapat tujuh rekomendasi) dihitung nilai fitness-nya 

yang akan ditampilkan saat rekomendasi dipilih. Setelah itu, rekomendasi bahan 

makanan pun ditampilkan. 

 

 

Gambar 3.10 Activity Diagram untuk Prosedur Pengambilan Rekomendasi 

 

F. Prosedur Pembuatan Rekomendasi 

Proses ini diawali dengan menjalankan proses algoritma genetika yang dilanjutkan 

dengan menentukan jadwal makan pengguna berdasarkan pengaturan yang dilakukan 

oleh pengguna yakni makan pagi, selingan 1, makan siang, selingan 2, dan makan 

malam. 

Kemudian proses dilanjutkan dengan mencari komposisi yang tepat untuk masing-

masing jadwal. Proses ini diawali dengan melakukan koneksi ke database dan 
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mengambil jumlah masing-masing jadwal untuk setiap kategori bahan makanan. 

Kemudian proses dilanjutkan dengan mencari nilai maksimal untuk masing-masing 

kategori. Lalu setelah mendapatkan nilai maksimal, proses dilanjutkan dengan 

menentukan jadwal yang akan digunakan. Jadwal yang digunakan ditentukan dengan 

nilai jadwal tersebut jika lebih besar dari nilai maksimal dibagi jumlah jadwal, maka 

akan digunakan. Lalu proses dilanjutkan dengan mencari perbandingan antara jadwal 

dengan cara menjumlahkan semua jadwal dan nilai masing-masing jadwal dibagi 

dengan jumlah jadwal.  

 

 

Gambar 3.11 Activity Diagram untuk Prosedur Pembuatan Rekomendasi 

 

Contoh, sumber karbohidrat untuk jadwal pagi memiliki poin 100, untuk jadwal 

siang memiliki poin 75, untuk jadwal malam memiliki poin 80 dan untuk jadwal 

selingan memiliki poin 60. Nilai maksimal untuk sumber karbohidrat 100. Lalu nilai 

maksimalnya 100 / 4 = 25, karena semua jadwal memiliki nilai lebih dari 25, maka 

semua jadwal ikut serta. Jumlah jadwal sama dengan 100 + 75 + 80 + 60 = 315. 

Perbandingan untuk pagi : siang : malam : selingan adalah 100/315 : 75/315 : 80/315 : 

60/315 atau dengan kata lain 32% : 24% : 25% : 19%. Sehingga untuk jadwal pagi 
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diambil 32% dari koefisien yang didapat dari algoritma genetika, untuk siang 24%, 

untuk malam 25%, dan selingan 19%. 

Setelah mendapatkan komposisi untuk masing-masing jadwal, proses dilanjutkan 

dengan menentukan bahan makanan yang akan digunakan. Penentuan bahan makanan 

dilakukan dengan membaca data dari database untuk melihat lima bahan makanan 

teratas untuk setiap kategori bahan makanan, dikelompokkan berdasarkan jadwal 

makanan. Dari kelima bahan tersebut, dilakukan pengambilan acak sehingga didapatkan 

satu bahan makanan. Setelah bahan makanan ditentukan, bahan makanan disimpan pada 

database agar dapat dibuka tanpa melakukan perhitungan kembali saat pengguna ingin 

melihat jadwal yang sudah dibentuk. Setelah itu, rekomendasi bahan makanan pun 

ditampilkan. 

 

Gambar 3.12 Diagram Alir untuk Penghitungan Komposisi Bahan Makanan 

 

3.2.4 Aktivitas Algoritma Genetika 

Pada saat menjalankan algoritma genetika, hal pertama yang dilakukan adalah 

mendapatkan jumlah kebutuhan kalori, karbohidrat, lemak dan protein sebagai batasan 

penentu solusi. Solusi dikatakan baik jika jumlah kalori, karbohidrat, lemak dan protein 
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yang ditawarkan mendekati kebutuhan pengguna. Selanjutnya menetapkan nilai peluang 

crossover, peluang mutasi, peluang pelestarian, jumlah individu dalam satu populasi 

dan jumlah generasi. Lalu setelah parameter-parameter algoritma genetika ditetapkan, 

proses dilanjutkan dengan membangkitkan populasi awal, menghitung nilai fitness 

masing-masing populasi, menghitung fitness relative, mengurutkan populasi dari fitness 

tertinggi untuk pelestarian, roulette, mutasi, menghitung nilai fitness masing-masing 

populasi, melestarikan solusi terbaik dari generasi sebelumnya, kembali lagi 

menghitung fitness relative dan seterusnya, sampai jumlah generasi yang telah 

ditetapkan di awal. 

 

Gambar 3.13 Diagram Alir untuk Aktivitas Algoritma Genetika 

 

Berikut penjelasan untuk masing-masing langkah algoritma genetika, yakni 

prosedur inisialisasi populasi awal, prosedur hitung nilai fitness, prosedur hitung nilai 

fitness relative dan nilai fitness kumulative, prosedur pengurutan kromosom, prosedur 

roulette, prosedur crossover, prosedur mutase, dan prosedur pelestarian. 

 

A. Prosedur Inisialisasi Populasi Awal 

Pada prosedur ini, 14 gen pertama pada setiap kromosom di dalam populasi akan 

diisi dengan bilangan real yang acak. Gen-gen tersebut mewakili kategori bahan 
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makanan seperti sumber karbohidrat, sumber protein hewani dan sebagainya, yang 

mana setiap kategori memiliki nilai kalori, karbohidrat, protein dan lemak tersendiri. 

Jadi gen-gen tersebut merupakan nilai koefisien untuk masing-masing kategori. 

Bilangan acak memiliki interval [0.5, 5] dimana bilangan acak adalah bilangan real 

positif. Sebelum dimasukkan ke dalam gen, bilangan acak akan diuji terlebih dahulu 

apakah dengan nilai koefisien tersebut sudah melewati batas kebutuhan pengguna atau 

belum. Apabila sudah melewati batas kebutuhan, maka nilai koefisien akan dibagi dua. 

Pembagian dilakukan sebanyak tiga kali atau menjadi satu per delapan nilai aslinya. 

Jika dalam proses pembagian sudah tidak melewati batas kebutuhan, maka pembagian 

dihentikan dan nilai koefisien dapat dipakai. Akan tetapi jika sampai akhir pembagian 

masih melewati batas kebutuhan, maka gen tersebut akan diberi nilai 0 yang berarti 

kategori makanan tersebut tidak dipakai. 

Pengisian akan dilakukan dari gen pertama sampai gen keempat belas sesuai dengan 

batasan-batasan yang telah ditentukan. Proses pengisian gen akan berlangsung sebanyak 

jumlah kromosom dalam populasi. Setelah gen-gen tersebut terisi, maka proses akan 

dilanjutkan dengan menghitung nilai fitness. 

 

Gambar 3.14 Diagram Alir untuk Prosedur Inisialisasi Populasi Awal 
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B. Prosedur Hitung Nilai Fitness  

Pada prosedur ini, gen kelima belas akan diisi dengan nilai fitness untuk masing-

masing kromosom. Diawali dengan menghitung jumlah kalori, karbohidrat, lemak dan 

protein yang berhasil terpenuhi dengan koefisien pada masing-masing kategori. Nilai-

nilai kebutuhan yang diperoleh akan diproses dengan nilai kebutuhan yang diperlukan 

oleh pengguna. Berikut rumus untuk menghitung nilai fitness. 

if (kKal > kKalP) fitKal = 1 / (kKal / kKalP) 

if (kKal < kKalP) fitKal = 1 / (kKalP / kKal) 

if (kKar > kKarP) fitKar = 1 / (kKar / kKarP) 

if (kKar < kKarP) fitKar = 1 / (kKarP / kKar) 

if (kLem > kLemP) fitLem = 1 / (kLem / kLemP) 

if (kLem < kLemP) fitLem = 1 / (kLemP / kLem) 

if (kPro > kProP) fitPro = 1 / (kPro / kProP) 

if (kPro < kProP) fitPro = 1 / (kProP / kPro) 

fitTot = (fitKal + fitKar + fitLem + fitPro) / 4 

dimana, kKal adalah kebutuhan kalori yang didapat dari perhitungan, kKalP adalah 

kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh pengguna, fitKal adalah nilai fitness untuk 

kalori, kKar adalah kebutuhan karbohidrat yang didapat dari perhitungan, kKarP adalah 

kebutuhan karbohidrat yang dibutuhkan oleh pengguna, fitKar adalah nilai fitness untuk 

karbohidrat, kLem adalah kebutuhan lemak yang didapat dari perhitungan, kLemP 

adalah kebutuhan lemak yang dibutuhkan oleh pengguna, fitLem adalah nilai fitness 

untuk lemak, kPro adalah kebutuhan protein yang didapat dari perhitungan, kProP 

adalah kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh pengguna, fitPro adalah nilai fitness 

untuk protein, dan fitTot adalah nilai fitness untuk keseluruhan kromosom. 

…Rumus 3.1 

…Rumus 3.2 

…Rumus 3.3 

…Rumus 3.4 

…Rumus 3.5 

…Rumus 3.6 

…Rumus 3.7 

…Rumus 3.8 

…Rumus 3.9 
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Nilai fitness yang diperoleh akan memiliki interval [0, 1] yang mana nilai fitness 

merupakan bilangan real positif. Rumus-rumus di atas akan memberikan nilai fitness 

yang mendekati 1 apabila nilai kebutuhan yang didapat dari perhitungan mendekati nilai 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna. Apabila kedua nilai tersebut semakin 

menjauhi, maka nilai fitness akan semakin mendekati nilai 0. Jika nilai fitness semakin 

mendekati nilai 1, maka kromosom tersebut akan semakin kuat. Akan tetapi jika nilai 

fitness semakin mendekati nilai 0, maka kromosom tersebut akan semakin lemah dan 

dengan demikian peluang untuk dibuang lebih tinggi. 

 

Gambar 3.15 Diagram Alir untuk Prosedur Hitung Nilai Fitness 

 

C. Prosedur Hitung Nilai Fitness Relative dan Nilai Fitness Kumulative 

Pada prosedur ini gen keenam belas akan diisi dengan nilai fitness relative. Nilai 

fitness relative akan menunjukkan seberapa dominan suatu kromosom di dalam 

populasinya. Apabila semakin dominan, maka peluang untuk menjadi anggota populasi 

untuk generasi selanjutnya akan semakin tinggi. Nilai fitness relative akan semakin 

besar jika suatu kromosom memiliki nilai fitness yang lebih besar dibandingkan dengan 

kromosom lainnya. 

Gen ketujuh belas akan diisi dengan nilai fitness kumulative. Nilai fitness kumulative 

digunakan untuk mempermudah dalam pemilihan anggota populasi selanjutnya. Suatu 
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kromosom jika memiliki nilai fitness kumulative yang memiliki selisih yang besar 

dengan nilai fitness kumulative pada kromosom sebelumnya akan memiliki peluang 

lebih besar untuk menjadi anggota populasi pada generasi selanjutnya. 

Prosedur ini dimulai dengan menghitung jumlah nilai fitness semua kromosom yang 

terdapat dalam suatu populasi. Selanjutnya, gen keenam belas akan diisi nilai fitness 

pada kromosom tersebut dibagi dengan jumlah nilai fitness secara keseluruhan pada 

masing-masing kromosom. Kemudian, gen ketujuh belas akan diisi dengan nilai fitness 

relative pada kromosom tersebut ditambah dengan nilai-nilai fitness relative pada 

kromosom-kromosom sebelumnya. Apabila kromosom tersebut adalah kromosom 

pertama, maka nilai fitness kumulative pada kromosom tersebut akan memiliki nilai 

yang sama dengan nilai fitness relative-nya. 

 

Gambar 3.16 Diagram Alir untuk Prosedur Hitung Nilai Fitness Relative dan Nilai 

Fitness Kumulative 

 

D. Prosedur Pengurutan Kromosom 

Prosedur ini bertujuan untuk mengurutkan kromosom-kromosom pada suatu 

populasi dari paling besar ke paling kecil. Kemudian hasil dari pengurutan tersebut 
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disimpan pada variabel lain yang akan digunakan untuk pelestarian kromosom terbaik 

pada generasi yang sekarang yang akan digunakan pada generasi selanjutnya. 

 

 

Gambar 3.17 Diagram Alir untuk Prosedur Pengurutan Kromosom 

 

E. Prosedur Roulette 

Prosedur ini bertujuan untuk melakukan pemilihan anggota populasi untuk generasi 

selanjutnya. Seperti namanya, prosedur ini menirukan permainan roulette. Dalam 

permainan tersebut pilihan yang semakin luas akan memiliki peluang terpilih semakin 

besar. Begitu juga dengan pemilihan anggota populasi pada algoritma ini. Anggota 

populasi yang terpilih diharapkan adalah anggota yang memiliki nilai fitness terbaik, 

sehingga peluang untuk terpilihnya harus besar. Nilai fitness kumulative telah membuat 

range peluang untuk masing-masing kromosom yang mana jika nilai fitness suatu 

kromosom semakin tinggi, maka peluang untuk terpilih sebagai anggota populasi pada 

generasi selanjutnya akan semakin tinggi. 

Prosedur ini diawali dengan membuat bilangan acak dengan interval [0,1] yang 

mana bilangan acak adalah anggota bilangan real positif. Bilangan acak akan dibuat 

sebanyak jumlah kromosom dalam suatu populasi, sehingga masing-masing kromosom 

memiliki satu bilangan acak. Bilangan acak tersebut akan dibandingkan dengan nilai 

fitness kumulative masing-masing kromosom. Jika bilangan acak memiliki nilai lebih 

besar dari nilai fitness kumulative sebelumnya dan memiliki nilai lebih kecil dari nilai 

fitness kumulative yang sekarang, maka kromosom yang saat ini akan menjadi anggota 

populasi pada generasi selanjutnya. 
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Gambar 3.18 Diagram Alir untuk Prosedur Roulette 

 

F. Prosedur Crossover 

Prosedur ini bertujuan untuk membentuk kromosom baru yang identik dengan 

kromosom yang ada saat ini, sehingga hasilnya akan membuat kromosom yang 

beragam, tetapi tetap memiliki nilai fitness yang tinggi. Proses ini dilakukan dengan 

pemilihan kromosom mana saja yang akan dijadikan induk untuk membuat anak. Jika 

jumlah induk yang terpilih adalah ganjil, maka induk yang terakhir terpilih tidak akan 

menjadi induk. Hal ini dikarenakan jumlah induk harus genap agar dapat berpasangan. 

Induk-induk yang sudah berpasangan akan mengalami penyilangan (crossover) dan 

menghasilkan dua anak baru yang menggantikan posisi induknya di dalam populasi. 

Proses pemilihan induk dilakukan dengan membuat bilangan acak sebanyak jumlah 

kromosom dalam suatu populasi. Bilangan acak memiliki interval [0,1] yang mana 

bilangan acak adalah anggota dari bilangan real positif. Bilangan acak akan mewakilkan 

masing-masing kromosom. Jika bilangan acak memiliki nilai lebih kecil dari peluang 

crossover, maka kromosom yang diwakilkan akan menjadi induk. Setelah itu, induk-

induk akan berpasangan dan membuat dua anak dengan rumus yang telah dijelaskan 

pada landasan teori. Setelah mendapatkan anak hasil persilangan tersebut, anak pertama 

akan menggantikan posisi induknya yang pertama dan demikian juga anak kedua akan 

menggantikan posisi induknya yang kedua dalam suatu populasi. 
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Gambar 3.19 Diagram Alir untuk Prosedur Crossover 

 

G. Prosedur Mutasi 

Prosedur ini bertujuan untuk memunculkan gen-gen yang bertujuan untuk membuat 

kromosom lebih variatif lagi dan membangkitkan gen-gen yang kemungkinan berguna, 

namun tidak pernah dievaluasi. 

Proses diawali dengan membuat bilangan acak sebanyak gen yang akan dimutasi 

dikali dengan jumlah kromosom, sehingga masing-masing bilangan acak akan mewakili 

masing-masing gen pada kromosom-kromosom di suatu populasi. Bilangan acak 

memiliki interval [0,1], dimana bilangan acak adalah bilangan real positif. Jika bilangan 

acak memiliki nilai lebih kecil dari peluang mutasi, maka gen tersebut akan termutasi. 

Mutasi yang dilakukan adalah menggantikan gen dengan gen baru. 
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Gambar 3.20 Diagram Alir untuk Prosedur Mutasi 

 

H. Prosedur Pelestarian 

Prosedur ini bertujuan untuk mempertahankan kromosom-kromosom terbaik yang 

memiliki kemungkinan mengalami kerusakan saat crossover atau mutasi, dan tidak 

terpilih saat roulette. 

Proses diawali dengan membangkitkan bilangan acak sebanyak jumlah kromosom 

pada suatu populasi. Bilangan acak memiliki interval [0,1] yang mana bilangan acak 

adalah bilangan real positif. Bilangan acak akan mewakilkan setiap kromosom pada 

suatu populasi. Jika bilangan acak lebih kecil dari peluang pelestarian dan nilai fitness 

kromosom yang diwakilkan lebih kecil dari nilai fitness kromosom yang dilestarikan, 

maka kromosom yang diwakilkan akan digantikan dengan kromosom yang ada di 

pelestarian. 
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Gambar 3.21 Diagram Alir untuk Prosedur Pelestarian 

 

3.2.5 Aktivitas Pengaturan 

Aktivitas ini mengatur penyesuaian aplikasi dengan data diri pengguna, jadwal apa 

saja yang akan digunakan, bahan makanan yang akan digunakan, dan kategori bahan 

makanan yang akan digunakan. 

Penyesuaian aplikasi dengan data diri pengguna adalah melakukan perhitungan 

terhadap kesesuaian parameter algoritma genetika dengan data diri pengguna. Parameter 

dianggap sesuai dengan pengguna apabila memiliki nilai fitness paling tinggi 

dibandingkan dengan parameter lainnya. Proses ini melakukan aktivitas algoritma 

genetika sebanyak jumlah percobaan yakni, 3^5 atau sebanding dengan 243 percobaan, 

sehingga memakan waktu beberapa menit untuk device dengan RAM di atas 1 GB. 

Pengaturan jadwal dilakukan dengan menyimpan bilangan biner dengan panjang 5 

bit. Setiap bit hanya dapat mengandung nilai 1 atau 0. Jika 1 maka jadwal tersebut ada, 

dan begitu juga sebaliknya jika 0 maka jadwal tersebut tidak ada. Bit pertama 

melambangkan makan pagi, bit kedua melambangkan selingan pertama, bit ketiga 

melambangkan makan siang, bit keempat melambangkan selingan kedua, dan bit kelima 

melambangkan makan malam. 
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Pengaturan bahan makanan dan kategori bahan makanan dilakukan dengan 

mengubah kolom status pada tabel di database. Jika status bernilai aktif, maka bahan 

makanan atau kategori bahan makanan tersebut digunakan. Jika status bernilai pasif, 

maka bahan makanan atau kategori bahan makanan tersebut tidak digunakan. 

 

 

Gambar 3.22 Activity Diagram untuk Aktivitas Pengaturan 

 

3.2.6 Aktivitas Bantuan 

Aktivitas ini digunakan untuk menampilkan bantuan berupa cara pemakaian aplikasi 

dan hal-hal terkait mengenai aplikasi. Cara pemakaian ditulis menggunakan HTML, 

sehingga yang dilakukan aplikasi ini hanya menampilkan HTML tersebut. 

 

 

Gambar 3.23 Activity Diagram untuk Aktivitas Bantuan 

 

Rancang Bangun ..., Darwin, FTI UMN, 2015



3.2.7 Entity Relationship Diagram 

Dalam proses perancangannya, aplikasi ini menggunakan basis data dengan bantuan 

SQLite pada Android. Berikut ini rancangan entitas basis data yang digunakan. 

 

 

Gambar 3.24 Entity Relationship Diagram 

 

Pada gambar di atas, tabel-tabel digunakan bersama dan saling melengkapi satu 

sama lain untuk mendukung aplikasi ini. Berikut adalah perincian dari tabel-tabel 

tersebut. 

1. Nama tabel : data_patient 

Kegunaan  : untuk menyimpan data pribadi pengguna. 
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Tabel 3.1 Tabel data_patient 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

_id INTEGER primary_key 

nama TEXT Nama pengguna 

data_height DOUBLE Tinggi badan pengguna 

data_weight DOUBLE Berat badan pengguna 

gender TEXT Jenis kelamin pengguna 

activity TEXT Jenis kegiatan pengguna 

dateofbirth INTEGER Hari lahir pengguna 

monthofbirth INTEGER Bulan lahir pengguna 

yearofbirth INTEGER Tahun lahir pengguna 

calorie DOUBLE Kebutuhan kalori pengguna 

carbo DOUBLE Kebutuhan karbohidrat pengguna 

fat DOUBLE Kebutuhan lemak pengguna 

protein DOUBLE Kebutuhan protein pengguna 

jamTidur DOUBLE Lama waktu pengguna tidur 

jamKerja DOUBLE Lama waktu pengguna bekerja 

jamORRingan DOUBLE Lama waktu olah raga pengguna 

jamORSedang DOUBLE Lama waktu olah raga pengguna 

jamORBerat DOUBLE Lama waktu olah raga pengguna 

jamRT DOUBLE Lama waktu pekerjaan rumah tangga 

jamJalan DOUBLE Lama waktu jalan 

jamLain DOUBLE Lama waktu lainnya 

jadwal INTEGER Jadwal makan pengguna 

 

2. Nama tabel : categories 

Kegunaan : menyimpan jumlah kalori, karbohidrat, lemak dan protein untuk 

setiap jenis bahan makanan. 

 

Tabel 3.2 Tabel categories 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

nocategories INTEGER primary_key 

key_category TEXT Nama kategori 

key_calorie INTEGER Jumlah kalori 

key_carbohydrate INTEGER Jumlah karbohidrat 

key_fat INTEGER Jumlah lemak 

key_protein INTEGER Jumlah protein 

status TEXT Keadaan dari kategori 
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3. Nama tabel : food 

Kegunaan : menyimpan data mengenai bahan makanan. 

 

Tabel 3.3 Tabel food 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

_id INTEGER primary_key 

key_foodstuff TEXT Nama bahan makanan 

key_weight TEXT Jumlah bahan makanan dalam gram 

key_portion TEXT Satuan URT 

key_nocategory INTEGER FK categories 

breakfast INTEGER Jumlah pemakaian pada makan pagi 

lunch INTEGER Jumlah pemakaian pada makan siang 

dinner INTEGER Jumlah pemakaian pada makan malam 

snack INTEGER Jumlah pemakaian pada selingan 

portion FLOAT Jumlah bahan makanan dalam URT 

status TEXT Keadaan bahan makanan 

 

4. Nama tabel : planning_menu 

Kegunaan : menyimpan rekomendasi bahan makanan yang sudah dibuat. 

 

Tabel 3.4 Tabel planning_menu 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

_id INTEGER primary_key 

key_date TEXT Kode hari 

key_food INTEGER FK categories 

coefficient DOUBLE Jumlah koefisien 

time TEXT Jadwal makan 

fitness DOUBLE Menghitung nilai fitness 

 

3.3 Rancangan Antarmuka Aplikasi 

Aplikasi ini memiliki delapan tampilan yang terdiri dari tampilan halaman utama, 

tampilan untuk pengisian data diri pengguna, tampilan untuk memperlihatkan 

kebutuhan pengguna, tampilan untuk melihat rekomendasi makanan, tampilan untuk 

tambah bahan makanan, tampilan untuk mengubah bahan makanan, tampilan untuk 
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pengaturan dan tampilan bantuan cara pemakaian. Rancangan tampilan halaman utama 

dapat dilihat pada gambar 3.25. 

 

 

Gambar 3.25 Rancangan Antarmuka Halaman Utama 

 

Pada tampilan halaman utama terdapat tujuh komponen. Komponen tersebut adalah 

judul aplikasi, tombol bantuan yang terletak pada kanan atas, tombol data diri yang 

terletak di bawah judul aplikasi, tombol kebutuhanku yang terletak di bawah tombol 

data diri, tombol saatnya makan yang terletak di bawah tombol kebutuhanku, tombol 

pengaturan yang terletak di bawah tombol saatnya makan, tombol keluar yang terletak 

di paling bawah. 

Tombol bantuan digunakan untuk mengubah tampilan menjadi tampilan yang 

memperlihatkan cara pemakaian aplikasi. Tombol data diri digunakan untuk mengubah 

tampilan menjadi tampilan yang berfungsi untuk melihat, menulis dan mengubah data 

pribadi pengguna aplikasi. Tombol kebutuhanku digunakan untuk mengubah tampilan 

menjadi tampilan yang memperlihatkan kebutuhan pengguna saat itu. Tombol saatnya 
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makan digunakan untuk mengubah tampilan menjadi tampilan yang memperlihatkan 

rekomendasi-rekomendasi bahan makanan yang dapat digunakan oleh pengguna. 

Tombol pengaturan digunakan untuk mengubah tampilan menjadi tampilan untuk 

mengatur bahan makanan dan kategori bahan makanan apa saja yang tidak digunakan 

serta jadwal makan. Tombol keluar digunakan untuk menutup aplikasi. 

 

 

Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka Halaman Data Diri 

 

Selanjutnya pada gambar 3.26 terlihat tampilan untuk melakukan pengisian data 

pribadi pengguna. Tampilan ini menyediakan komponen edit text yang digunakan untuk 

mengisi nama, tanggal lahir, tinggi dan berat pengguna. Sedangkan untuk pemilihan 

seks dan jenis pekerjaan digunakan komponen spinner. Lalu terdapat dua komponen 

button yang terdiri dari perincian dan simpan. Jika pengguna menekan tombol 

perincian, maka akan muncul delapan buah komponen edit text yang digunakan untuk 

mengisi lama waktu beraktivitas pengguna berdasarkan jenis kegiatannya serta 

mengubah tombol ‘perincian’ menjadi ‘sembunyikan’, yang mana memiliki fungsi 

Rancang Bangun ..., Darwin, FTI UMN, 2015



kebalikan dari tombol perincian. Apabila tombol simpan ditekan, maka aplikasi akan 

melakukan pengecekan terhadap data-data wajib isi, yang mana jika sudah terisi semua, 

maka tampilan tersebut akan ditutup dan kembali ke tampilan sebelumnya. 

Pada gambar 3.27 terdapat tampilan yang hanya memperlihatkan kebutuhan-

kebutuhan pengguna berdasarkan data diri yang telah diisikan sebelumnya. Lalu 

terdapat tombol simpan yang jika ditekan oleh pengguna, maka tampilan tersebut akan 

tertutup dan menampilkan kembali tampilan sebelumnya. 

 

 

Gambar 3.27 Rancangan Antarmuka Halaman Kebutuhan 

 

Pada tampilan selanjutnya yang dapat dilihat pada gambar 3.28, tampilan ini 

digunakan untuk memudahkan pengguna dalam melihat rekomendasi bahan makanan 

yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna saat itu. Tampilan terdiri dari tujuh 

komponen button yang berguna untuk menampilkan rekomendasi untuk satu hari 

tertentu. Lalu terdapat tujuh komponen button lagi yang terletak tepat di bawah masing-

masing tombol sebelumnya yang digunakan untuk memakai rekomendasi pada hari 
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tertentu. Di bawah komponen-komponen tersebut terdapat komponen extandable list 

view yang berfungsi untuk menunjukkan rekomendasi bahan makanan pada hari yang 

sedang terpilih. Selanjutnya terdapat dua buah komponen button yang terdiri dari 

tombol simpan dan tombol muat ulang. Tombol simpan digunakan untuk kembali ke 

tampilan sebelumnya, sedangkan tombol muat ulang digunakan untuk menyusun 

kembali semua rekomendasi bahan makanan. Jika pada baris bahan makanan pengguna 

menekan salah satu komponen dan ditahan lama, maka akan muncul tampilan context 

menu yang berfungsi untuk menambah, mengubah atau membuang bahan makanan 

yang bersangkutan. 

 

 

Gambar 3.28 Rancangan Antarmuka Halaman Rekomendasi 

 

Lalu pada gambar 3.29 terdapat tampilan untuk menambahkan bahan makanan dan 

pada gambar 3.30 terdapat tampilan untuk mengubah bahan makanan. Kedua tampilan 

ini memiliki kesamaan dimana memiliki komponen extandable list view yang 

digunakan untuk menampilkan seluruh bahan makanan yang dapat digunakan oleh 
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pengguna. Lalu untuk tampilan tambah bahan makanan terdapat dua komponen edit text 

yang digunakan untuk mengisi jumlah bahan makanan serta nama bahan makanan yang 

akan ditambahkan. Sedangkan untuk tampilan mengubah bahan makanan terdapat dua 

komponen edit text juga yang berfungsi untuk menunjukkan nama bahan makanan 

sebelum diubah dan sesudah diubah. Kemudian pada kedua tampilan terdapat sebuah 

komponen button yang digunakan untuk menyimpan penambahan atau perubahan 

apabila semua data sudah terisi. 

 

 

Gambar 3.29 Rancangan Antarmuka 

Halaman Penambahan Bahan Makanan 

 

Gambar 3.30 Rancangan Antarmuka 

Halaman Pengubahan Bahan Makanan 

 

Pada gambar 3.31 terdapat tampilan pengaturan yang berfungsi untuk menampilkan 

pengaturan mengenai jadwal makan, kategori bahan makanan yang tidak disenangi dan 

bahan makanan yang tidak disukai. Pengaturan jadwal menggunakan komponen 

checkbox yang mana jika checked, maka jadwal tersebut akan digunakan dan berlaku 

sebaliknya. Sedangkan untuk pengaturan kategori bahan makanan dan bahan makanan 
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menggunakan komponen checked list view. Jika pengguna memasukkan nama kategori 

bahan makanan atau bahan makanan pada kolom yang telah disediakan dan menekan 

tombol tambah, maka nama tersebut akan masuk pada checked list view yang telah 

tersedia. Untuk menghapus nama kategori bahan makanan atau bahan makanan pada 

checked list view pengguna dapat men-check nama kategori bahan makanan atau bahan 

makanan, lalu menekan tombol kurang untuk menghapusnya. 

 

 

Gambar 3.31 Rancangan Antarmuka Halaman Pengaturan 

 

Tampilan yang terakhir adalah tampilan untuk menunjukkan ke pengguna cara 

pemakaian aplikasi dengan menekan tombol cara atau untuk melihat tentang aplikasi 

dengan menekan tombol credit. 
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Gambar 3.32 Rancangan Antarmuka Halaman Bantuan 
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