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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Decision Support System 

 Decision Support System (DSS) atau sistem pendukung keputusan adalah 

serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi terkomputerisasi yang 

mendukung kegiatan pengambilan keputusan bisnis dan organisasi. Suatu DSS 

yang dirancang dengan benar adalah suatu sistem berbasis perangkat lunak 

interaktif yang dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan 

mengkompilasi informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, pengetahuan 

pribadi, dan model bisnis untuk mengidentifikasikan dan memecahkan berbagai 

masalah dan mengambil keputusan (Ginanjar, 2011). 

 Sistem pendukung keputusan atau DSS digunakan untuk mengumpulkan 

data, menganalisa dan membentuk data yang dikoleksi, dan mengambil keputusan 

yang benar atau membangun strategi dari analisis, tidak pengaruh terhadap 

computer, basis data atau manusia penggunanya. 

 Definisi dari DSS telah berubah dari tahun 1970 dan berlaku sampai saat 

ini, dijelaskan dalam “Building Effective Decision Support System” karangan 

Ralph Sprague dan Eric Carlson. Mereka mendefinisikan DSS sebagai, 

“Computer-based system yang membantu pembuat keputusan dalam menghadapi 

masalah ill-structured melalui interaksi secara langsung dengan data dan analisa 

model. Definisi ini dapat diambil secara sempit maupun luas. Dalam sudut 

pandang sempit menunjukkan DSS adalah sebuah sistem yang secara esensial 

menyelesaikan atau memberikan pilihan dalam penyelesaian sebuah masalah. 
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2.1.1 Berbagai Tipe DSS 

 Penting untuk dicatat bahwa DSS tidak memiliki suatu model tertentu 

yang diterima atau dipakai di seluruh dunia. Banyak teori DSS yang 

diimplementasikan, sehingga terdapat banyak cara untuk mengklasifikasikan DSS. 

 Berikut ini merupakan uraian beberapa tipe DSS yang sering digunakan 

(Ginanjar, 2011). 

1. DSS passive model 

 Model DSS yang hanya mengumpulkan data dan mengorganisirnya 

dengan efektif, biasanya tidak memberikan suatu keputusan yang khusus, dan 

hanya menampilkan datanya. Suatu DSS aktif pada kenyataannya benar-benar 

memproses data dan secara eksplisit menunjukkan beragam solusi berdasarkan 

pada data tersebut. 

2. DSS active model 

 Memproses data dan secara eksplisit menunjukkan solusi berdasarkan 

pada data yang diperoleh, walau harus diingat bahwa intervensi manusia terhadap 

data tidak dapat dipungkiri lagi. Misalnya, data yang kotor atau data sampah, pasti 

akan menghasilkan keluaran yang kotor juga (garbage in, garbage out). 

3. Model Driven DSS 

 Tipe DSS dimana para pengambil keputusan menggunakan simulasi 

statistik atau model-model keuangan untuk menghasilkan suatu solusi atau strategi 

tanpa harus intensif mengumpulkan data. 

4. Communication Driven DSS 

 Tipe DSS yang banyak digabungkan dengan metode atau aplikasi lain, 

untuk menghasilkan serangkaian keputusan, solusi atau strategi. 
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5. Data Driven DSS  

 Menekankan pada pengumpulan data yang kemudian dimanipulasi agar 

sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan, dapat berupa data internal atau 

eksternal dan memiliki beragam format. Sangat penting bahwa data dikumpulkan 

serta digolongkan secara sekuensial, contohnya data penjualan harian, anggaran 

operasional dari satu periode ke periode lainnya, inventori pada tahun sebelumnya, 

dan sebagainya. 

6. Document Driven DSS 

 Menggunakan beragam dokumen dalam bermacam bentuk seperti 

dokumen teks, exel, dan rekaman basis data, untuk menghasilkan keputusan serta 

strategi dari manipulasi data.  

7. Knowledge Driven DSS  

 Tipe DSS yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang disimpan dalam 

komputer, yang digunakan manusia untuk menentukan apakah keputusan harus 

diambil. Misalnya, batasan berhenti pada perdagangan bursa adalah suatu model 

Knowledge Driven DSS. 

2.1.2 Komponen DSS 

 Secara garis besar, ada 4 komponen penting dalam DSS. 

1. Database atau knowledge base 

2. Model (decision context atau kriteria user) 

3. User interface 

4. User sendiri yang merupakan komponen penting dalam arsitektur DSS. 
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2.1.3 Data-Driven DSS 

 Data-Driven DSS mengandung file penggambar dan manejemen sistem 

laporan, data warehousing dan sistem analisis, Executive Information Systems 

(EIS) dan Spatial Decision Support System (SDSS). Business Intelligence System 

yang terhubung ke sebuah data warehouse juga merupakan contoh dari Data-

driven DSS. 

 Data-driven DSS menekankan akses dan manipulasi dari database besar 

dari struktur data dan khususnya time series dari data internal perusahaan. Simple 

file system diakses oleh query dan alat untuk menerima data yang sudah 

menyediakan elemen paling dasar yang dibutuhkan. Data warehouse systems yang 

mengijinkan manipulasi data melalui alat yang terkomputerisasi yang disesuaikan 

dengan tugas spesifik dan pengaturan atau oleh alat yang lebih umum dan oprator-

oprator menyediakan fungsi tambahan. 

 Data-driven DSS dengan Online Analytical Processing (OLAP) 

menyediakan tingkat tertinggi dari fungsionalitas dan decision support yang 

terhubung dengan analisis dari koleksi data-data lampau yang besar. (Ginanjar, 

2011) 

2.1.4 Cara Kerja DSS 

 Tahap - tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan 

(DSS) sebagai berikut (Ginanjar, 2011): 

 

 

1. Inteligence Phase 
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 Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup 

problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses 

dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. 

2. Design Phase 

 Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif 

tindakan atau solusi yang dapat diambil. Hal tersebut merupakan representasi 

kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan 

verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. 

3. Choice Phase 

 Pada tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi 

yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan / dengan 

memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. 

4. Implementation Phase 

 Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah 

dibuat pada tahap perancagan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah 

dipilih pada tahap pemilihan. 

2.2 Algoritma Genetika 

 Algoritma genetika adalah suatu algoritma pencarian yang meniru 

mekanisme dari genetika alam. Algoritma genetik dikenal sejak 1975 dan sudah 

banyak dipakai pada aplikasi bisnis, teknik maupun pada bidang keilmuan. 

Algoritma ini ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John 

Holland dan dipopulerkan oleh salah satu muridnya, David Goldberg. David 

Goldberg mendefinisikan algoritma genetika ini sebagai metode algoritma 
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pencarian berdasarkan pada mekanisme seleksi alam dan genetik alam. (Kusuma, 

2014) 

 Secara garis besar, algoritma genetika adalah algoritma yang menerapkan 

evolusi alamiah pada tugas-tugas pemecahan masalah. Pendekatan diambil dengan 

menggabungkan secara acak berbagai pilihan solusi terbaik dalam suatu kumpulan 

untuk mendapatkan kualitas yang terbaik pada generasi selanjutnya dengan 

memaksimalkan kecocokannya atau disebut fitness. Nilai fitness yang besar akan 

membawa hasil yang lebih baik. Nilai awal dari fitness bisa beragam, ada yang 

kecil dan ada yang besar. Hal ini disebabkan nilai tersebut didapat dari hasil 

proses random. Nilai fitness yang baik akan digunakan untuk mereproduksi 

generasi selanjutnya, sehingga didapatkan hasil yang baik pula. 

Beberapa definisi penting yang perlu diperhatikan untuk membangun 

penyelesaian permasalahan dengan algoritma genetika adalah sebagai berikut 

(Kusuma, 2014): 

- Genotype (Gen), sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang 

membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan 

kromosom. Dalam algoritma genetik, gen ini bisa berupa nilai biner, float, 

integer maupun karakter, atau kombinatorial 

- Allele, nilai dari gen 

- Kromosom, individu yang terdapat pada suatu populasi dan merupakan suatu 

solusi yang masih berbentuk simbol 

- Populasi, istilah pada teknik pencarian yang dilakukan sekaligus atau 

sejumlah solusi yang mungkin 
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- Generasi, menyatakan satu siklus proses evolusi atau satu iterasi di dalam 

algoritma genetika. Populasi awal dibangun secara acak, sedangkan populasi 

selanjutnya merupakan hasil evolusi kromosom-kromosom melalui iterasi. 

- Fungsi fitness, alat ukur yang digunakan untuk proses evaluasi kromosom. 

Nilai fitness dari suatu kromosom akan menentukan kualitas kromosom 

dalam populasi tersebut. 

 Dalam  algoritma genetik, solusi permasalahan direpresentasikan sebagai 

kromosom. Tiga aspek yang penting untuk penggunaan algoritma genetik 

(Pardede, 2006): 

1. Definisi fungsi fitness 

2. Definisi dan implementasi representasi genetik 

3. Definisi dan implementasi operasi genetik 

 Pada dasarnya proses algoritma genetik terdiri dari tahapan-tahapan yang 

akan dijelaskan sebagai berikut (Kusuma, 2014): 

1. Representasi gen 

 Representasi dari tiap-tiap individu yang akan ikut dalam siklus algoritma 

genetika dibuat. Gen direpresentasikan dalam bentuk penyandian.  

2. Pembangkitan populasi awal 

 Populasi awal diperlukan untuk proses penentuan individu terbaik. 50% 

dari solusi atau individu terbaik dari populasi awal akan dipertahankan sedangkan 

sisanya yang lain akan dibuang. Ukuran populasi tergantung pada masalah yang 

akan dipecahkan dan  operator genetika yang diimplementasikan. Setelah itu, 

inisialisasi kromosom yang terdapat pada populasi harus dilakukan. Inisialisasi 
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dilakukan secara acak, tapi dengan tetap memperhatikan domain solusi dan 

kendala permasalahan. 

3. Evaluasi nilai fitness 

 Pada setiap populasi baru yang terbentuk, baik dari populasi awal maupun 

dari proses regenerasi, akan dihitung nilai fitness cost dari setiap individu dalam 

populasi. Fitness cost merupakan nilai kualitas dari suatu individu. Nilai fitness 

dalam sistem ini berbanding lurus dengan nilai gizi dari susunan makanan. Nilai 

fitness dihitung dari selisih kebutuhan gizi harian dengan gizi makanan yang 

dikonsumsi. 

4. Seleksi 

 Seleksi dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan induk yang baik 

karena induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik juga. Sehingga 

semakin tinggi nilai fitness suatu individu, maka semakin besar kemungkinannya 

untuk terpilih. Dalam aplikasi ini, tahap seleksi dilakukan dengan menggunakan 

truncation selection. 

5. Persilangan (crossover) 

 Crossover adalah operator dari algoritma genetik yang melibatkan dua 

induk untuk membentuk individu baru. Proses crossover akan menyilangkan antar 

gen dari dua individu berbeda untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari hasil 

crossover. Crossover yang digunakan dalam sistem ini adalah crossover dua titik. 

Beberapa langkah dalam melakukan crossover adalah sebagai berikut: 

- Memilih individu-individu yang akan dilibatkan dalam crossover. Individu 

yang disilangkan adalah 50% yang terbaik dari populasi. 

- Menentukan titik gen yang akan disilangkan secara acak. 
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- Menukarkan gen dari titik gen yang sudah ditentukan. 

6. Mutasi  

 Proses mengganti satu atau beberapa nilai gen dari suatu individu hasil 

persilangan secara acak. Mutasi yang dipakai kali ini adalah mutasi tingkat gen. 

7. Pengulangan 

 Setelah proses regenerasi selesai, maka dilakukan pengulangan sampai 

sejumlah generasi yang dikehendaki. Gen dari generasi sebelumnya digantikan 

posisinya dengan generasi yang baru. Individu yang diperoleh dari proses mutasi 

dan crossover dimasukkan ke dalam populasi. 

2.2.1 Metode-metode Seleksi 

1. Rank-Based Fitness Assignment 

 Nilai fitness dari setiap individu hanya tergantung pada posisi individu 

tersebut dalam urutan, dan tidak dipengaruhi nilai objektifnya. 

2. Roulette Wheel Selection 

 Individu-individu dipetakan dalam suatu segmen garis secara berurutan 

hingga tiap segmen individu ukurannya sama dengan ukuran fitness.  

3. Stochastic Universal Sampling 

 Penyebarannya minimum dan nilai biasnya nol. Pemetaan diakukan seperti 

pada Roulette Wheel Selection, kemudian diberikan sejumlah pointer sebanyak 

individu yang ingin diseleksi pada garis tersebut. 

4. Local Selection 

 Setiap individu yang berada di dalam konstrain tertentu disebut dengan 

nama lingkungan lokal. Interaksi antar individu hanya dilakukan di dalam wilayah 

tersebut. Lingkungan tersebut ditetapkan sebagai struktur dimana populasi 
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tersebut terdistribusi. Lingkungan tersebut juga dapat disebut kelompok pasangan-

pasangan yang potensial. Langkah pertama adalah menyeleksi separuh pertama 

dari populasi yang berpasangan secara random. Kemudian lingkungan baru 

tersebut diberikan pada setiap individu yang terseleksi. 

5. Truncation Selection 

 Cocok digunakan untuk ukuran populasi yang besar. Individu-individu 

diurutkan berdasarkan nilai fitness-nya. Hanya individu yang terbaik saja yang 

akan diseleksi sebagai induk. Parameter yang digunakan adalah suatu nilai 

ambang trunc yang mengindikasikan ukuran populasi yang akan diseleksi sebagai 

induk yang berkisar antara 50% - 10%. Individu-individu yang ada di bawah nilai 

ambang ini tidak akan menghasilkan keturunan. 

6. Tournament Selection 

 Nilai suatu tour ditetapkan untuk individu-individu yang dipilih secara 

random dari suatu populasi. Parameter yang digunakan adalah ukuran tour yang 

bernilai antara 2 sampai n (jumlah individu dalam populasi). Individu-individu 

yang terbaik dari kelompok ini akan diambil sebagai induk.  

2.3 Ilmu Gizi 

 Makanan adalah bahan yang dikonsumsi oleh manusia secara rutin yang 

mengandung zat-zat gizi atau ikatan unsur kimia yang dapat diubah menjadi zat 

gizi oleh tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahan makanan adalah makanan 

dalam bentuk mentah dan belum diolah. (Suhardjo, 1992) 

 Zat gizi adalah ikatan kimia yang memiliki fungsi tertentu yang 

dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara 

jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan. 
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2.3.1 Pengelompokan zat gizi menurut fungsi 

 Berdasarkan fungsinya, zat gizi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: zat 

penghasil energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Penjelasan dari ketiga 

kelompok tersebut sebagai berikut. (Almaitser, 2004) 

A. Zat Penghasil Energi 

 Zat penghasil energi adalah zat yang mengandung karbon yang dapat 

dibakar dan bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di 

dalam tubuh. Golongan ini terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. 

B. Zat Pembangun 

 Zat pembangun adalah zat pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh manusia 

yang berguna untuk pertumbuhan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan 

mempertahankan fungsi organ tubuh. Kekurangan zat ini akan mengganggu 

pertumbuhan tubuh seseorang. Selain itu, juga menyebabkan daya tahan tubuh 

melemah. Golongan ini terdiri dari protein, vitamin, dan mineral.  

C. Zat Pengatur 

 Zat pengatur adalah zat yang berperan dalam mengatur proses 

metabolisme dalam tubuh supaya seimbang. Selain itu zat pengatur juga bertindak 

sebagai buffer dalam upaya memelihara netralitas tubuh dan membentuk antibodi 

sebagai penangkal organisme yang bersifat infektil dan bahan-bahan asing yang 

dapat masuk ke dalam tubuh. Golongan ini terdiri atas vitamin dan mineral. 

2.3.2 Jenis-jenis zat gizi 

A.  Karbohidrat 

 Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur karbon (C), 

hidrogen (H), dan Oksigen (O). Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat 

Rancang Bangun ..., Ong, Yeremia Maynardo Havisaputra, FTI UMN, 2015



 

 

17 

 

melimpah dan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Karbohidrat merupakan 

sumber kalori utama. Fungsi karbohidrat bagi tubuh adalah sebagai berikut 

(Suhardjo, 1992) :  

- Menyediakan keperluan energi tubuh 

- Untuk kelangsungan metabolisme lemak 

- Sebagai energi siap pakai saat tubuh mengalami kekurangan 

- Menghemat protein 

- Mengatur peristaltik usus terutama pada usus besar 

B. Lemak 

 Lemak merupakan sumber energi yang besar di dalam tubuh, dan 

menghasilkan kalori paling besar dibanding karbohidrat dan protein. Lemak di 

dalam tubuh berasal dari asupan makanan sehari-hari. Lemak yang berada di 

dalam tubuh 50% pada jaringan bawah kulit, 45% pada rongga perut yang 

menyelimuti organ dalam, dan 5% lagi pada jaringan intramuskular. Fungsi lemak 

adalah sebagai berikut: 

- Sebagai sumber energi 

- Membantu pembentukan sel 

- Mengatur suhu tubuh 

- Menjaga organ tubuh 

C. Protein 

 Protein adalah senyawa asam amino yang berfungsi sebagai zat 

pembangun dan pendorong metabolisme daram tubuh. Zat ini tidak dapat 

dihasilkan sendiri oleh tubuh manusia, oleh karena itu dibutuhkan masukan 

protein melalui asupan makanan. Fungsi protein adalah sebagai berikut: 
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- Mengatur metabolisme tubuh 

- Asupan energi utama bagi yang sedang diet gula 

- Menjaga keseimbangan asam basa 

- Menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh 

- Bahan sintesis substansi seperti hormon, zat antibodi, dan organ sel lainnya 

- Membantu proses pertumbuhan pada anak-anak dan remaja 

- Membantu kerja tubuh dalam menetralkan atau menghancurkan zat-zat asing 

yang masuk ke dalam tubuh 

D. Vitamin A 

 Vitamin A adalah vitamin aktif yang akan disimpan oleh tubuh di dalam 

hati setelah dilarutkan oleh lemak. Vitamin A merupakan salah satu vitamin yang 

penting bagi tubuh. Fungsi vitamin A adalah sebagai berikut: 

- Menjaga kesehatan mata 

- Membantu perkembangan janin pada ibu hamil 

- Memperlambat proses penuaan kulit 

- Meningkatkan daya tahan tubuh 

E. Vitamin B1 

 Vitamin B1 adalah salah satu dari delapan vitamin yang larut dalam air 

dalam keluarga vitamin B kompleks. Vitamin ini membantu mengubah 

karbohidrat menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk menghasilkan 

energi. Vitamin B1 juga berperan dalam pemecahan lemak dan protein. Manfaat 

vitamin B1 adalah sebagai berikut : 

- Mempertahankan tonus otot pada sepanjang dinding saluran pencernaan 

- Meningkatkan kesehatan sistem saraf, kulit, rambut, mata, mulut, dan hati 
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- Meningkatkan ketahanan tubuh melawan stress 

F. Vitamin C 

 Vitamin C adalah salah satu vitamin yang larut dalam air. Vitamin C 

disebut juga dengan asam askorbat. Vitamin ini sangat populer bagi orang-orang. 

Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen yang berguna dalam menjaga 

daya tahan tubuh serta membantu penyerapan zat besi. Beberapa manfaat lain 

vitamin C adalah sebagai berikut: 

- Mencegah stroke 

- Melawan kanker 

- Meningkatkan mood 

- Mengobati infeksi vagina 

- Memperbaiki dan menjaga kesehatan kulit 

2.3.3 Perhitungan Kebutuhan Gizi 

A. Perhitungan Kebutuhan Energi 

 Komponen utama yang menentukan kebutuhan gizi seseorang adalah 

Angka Metabolisme Tubuh (AMB) dan aktivitas fisik. Komponen lain adalah 

faktor Specific Dynamic Action of Food(SDA), tapi karena relatif kecil, komponen 

SDA dapat diabaikan. (Almatsier, 2004) 

 Angka AMB yang digunakan pada penelitian kali ini diambil dari tabel 

“Daftar Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan” pada buku “Panduan 13 Pesan 

Dasar Gizi Seimbang. 
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B. Perhitungan Kebutuhan Protein, Lemak, dan Kabrohidrat 

 Cara menentukan kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat menurut 

WHO adalah protein 15% dari kebutuhan energi total, lemak 15% dari kebutuhan 

energi total, dan karbohidrat 70% dari kebutuhan energi total. 

C. Perhitungan Kebutuhan Kalsium, Vitamin A, Vitamin B1, dan Vitamin C 

 Kebutuhan vitamin dan mineral dapat diambil dari Angka Kecukupan Gizi 

yang Dianjurkan(AKG) karena angka-angka tersebut diperhitungkan untuk 

sebagian besar penduduk. Menurut hasil wawancara dengan ahli gizi Cahyo 

Hunandar, SKM, M.Kes., mengonsumsi lebih pada zat-zat tersebut tidak akan 

menyebabkan tubuh bermasalah karena sisa dari zat-zat tersebut yang tidak 

terpakai akan diekskresikan oleh tubuh. 
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