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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN APLIKASI 

3.1 Metode Penelitian 

Metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Wawancara 

Mewawancarai ahli gizi Cahyo Hunandar, SKM, M.Kes. untuk mengetahui 

kebutuhan gizi pada manusia. 

2. Studi pustaka  

Mengumpulkan berbagai sumber-sumber referensi baik buku, artikel, maupun 

sumber dari internet untuk mendapatkan penjelasan mengenai cara kerja 

Decision Support System, algoritma genetika, angka kecukupan gizi, 

komposisi bahan makanan, resep-resep masakan, dan lain-lain. 

3. Perancangan 

Melakukan perancangan aplikasi food suggester baik secara konsep, maupun 

tampilan antarmuka sesuai dengan kebutuhan dan batasan. 

4. Pembuatan aplikasi 

Melakukan implementasi metode Data Driven DSS dan algoritma genetika 

dalam bentuk kode program untuk membangun aplikasi food suggester. 

5. Uji Coba 

Melakukan uji coba terhadap aplikasi untuk mengetahui kualitas dari aplikasi. 

6. Dokumentasi 

Melakukan penulisan laporan tentang penelitian yang dilakukan. 
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3.2 Perancangan Basis Data 

3.2.1 Entity Relation Diagram 

 Berikut adalah entity relation diagram yang menggambarkan relasi antar 

tabel pada sistem aplikasi food susggester. 

 

Gambar 3.1 Entity Relational Diagram 

 Gambar 3.1 menggambarkan hubungan antar tabel dalam sistem. Sistem 

ini memiliki enam tabel yang saling terhubung satu sama lain. Tabel t_resep 

adalah tabel yang menjadi penghubung antara tabel t_menu dengan t_bahan 

karena pada satu menu makanan tentu membutuhkan beberapa bahan dengan 

takaran tertentu. Hubungan ketiga tabel ini juga akan menjadi dasar perhitungan 

gizi yang terdapat pada tiap menu makanan. Tabel t_history adalah tabel yang 

menyimpan riwayat makanan yang dipilih oleh user pada satu hari dan disimpan 

berdasarkan waktu makan. Sedangkan tabel t_history_det adalah tabel yang 

menyimpan rincian makanan yang dipilih. 
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 Berikut adalah rincian dari masing-masing tabel yang terdapat pada sistem. 

Nama Tabel : t_user 

Fungsi : menyimpan informasi user 

Primary Key : id 

Foreign Key  : - 

Tabel 3. 1 t_user 

N

o 
Nama Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Keterangan 

1 id int 11 ID user, auto increment, primary key 

2 username varchar 16 Username untuk login user 

3 password varchar 12 Password untuk password login user 

4 height int 11 Tinggi badan user 

5 weight int 11 Berat badan user 

6 gender int 11 Jenis kelamin user 

7 age int 11 Usia user 

8 u_kalori float - Kebutuhan kalori user per hari 

9 u_protein float - Kebutuhan protein user per hari 

10 u_lemak float - Kebutuhan lemak user per hari 

11 u_karbohidrat float - Kebutuhan karbohidrat user per hari 

12 u_kalsium float - Kebutuhan kalsium user per hari 

13 u_vit_a float - Kebutuhan vitamin A user per hari 

14 u_vit_b1 float - Kebutuhan vitamin B1 user per hari 

15 u_vit_c float - Kebutuhan vitamin C user per hari 
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Nama Tabel : t_bahan 

 Fungsi : menyimpan data bahan makanan 

 Primary Key : id 

 Foreign Key  : - 

Tabel 3.2 t_bahan 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id int 11 
ID bahan makanan, auto increment, 

primary key 

2 nama_bahan varchar 32 Nama bahan makanan 

3 kalori float 
 

kandungan kalori per 100 gram bahan 

makanan  

4 protein float 
 

kandungan protein per 100 gram bahan 

makanan 

5 lemak float 
 

kandungan protein per 100 gram bahan 

makanan 

6 karbohidrat float 
 

kandungan karbohidrar per 100 gram 

bahan makanan 

7 kalsium float 
 

kandungan kalsium per 100 gram 

bahan makanan 

8 vit_a float 
 

kandungan vitamin A per 100 gram 

bahan makanan 

9 vit_b1 float  
kandungan vitamin B1 per 100 gram  

bahan makanan 

10 vit_c float  
kandungan vitamin C per 100 gram 

bahan makanan 
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Nama Tabel : t_menu 

 Fungsi : menyimpan data menu makanan 

 Primary Key : id 

 Foreign Key  : - 

Tabel 3.3 t_menu 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id int 11 ID menu, auto increment, primary key 

2 nama_makanan varchar 32 Nama makanan 

 

Nama Tabel : t_resep 

 Fungsi : menyimpan data resep makanan 

 Primary Key : id 

 Foreign Key  : id_menu, id_bahan 

Tabel 3.4 t_resep 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id int 11 ID resep, auto increment, primary key 

2 id_menu int 11 ID menu makanan 

3 id_bahan int 11 ID bahan makanan 

4 takaran float 
 

Takaran jumlah bahan makanan 
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Nama Tabel : t_history 

 Fungsi : menyimpan header dari history milik user 

 Primary Key : id 

 Foreign Key  : id_user 

Tabel 3.5 t_history 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id int 11 ID history, auto increment, primary key 

2 date date 
 

Tanggal kejadian 

3 id_user int 11 ID user pemilik history 

4 waktu_makan varchar 11 Waktu makan user 

 

Nama Tabel : t_history_det 

 Fungsi : menyimpan data detail dari history milik user 

 Primary Key : id 

 Foreign Key  : id_history, id_menu 

Tabel 3.6 t_history_det 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id int 11 ID detail history, auto increment, primary key 

2 id_history int 11 ID menu makanan 

3 id_menu int 11 ID bahan makanan 

 

3.3 Perancangan Aplikasi 

3.3.1 Flowchart 

 Berikut adalah flowchart dari sistem. Flowchart sistem memiliki enam 

subproses di dalamnya. Flowchart ini menggambarkan alur kerja dari aplikasi 

secara keseluruhan. Tabel pada database yang digunakan pada aplikasi akan 

digambarkan pada bagian subproses. 
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 Gambar 3.2 adalah flowchart sistem pada aplikasi food suggester yang 

dibangun. Proses dimulai dengan memasuki bagian Home. Pada bagian ini, user 

dapat memilih untuk melakukan register atau login. Bila user belum memiliki 

akun, maka user harus melakukan register terlebih dahulu untuk menyimpan 

informasi diri ke sistem. Bila user sudah memiliki akun, maka user dapat 

melakukan login. Setelah melakukan login, user dapat memilih menu yang 

terdapat pada layar. Menu tersebut akan membawa user ke prosesnya masing-

masing. 

 Menu makan pagi adalah proses yang akan memberi saran kombinasi 

menu makanan yang terdiri dari tiga menu makanan untuk dikonsumsi oleh user 

saat pagi hari berdasarkan kebutuhan gizi harian user. Setiap menu diberi tiga 

saran, mulai dari urutan paling atas adalah makanan yang paling disarankan. User 

dapat mengganti tiga menu dengan tiga saran makanan yang disediakan pada 

setiap menunya. 

 Menu makan siang adalah proses yang akan memberi saran kombinasi 

menu makanan yang terdiri dari tiga menu makanan untuk dikonsumsi oleh user 

pada waktu siang hari yang dihitung berdasarkan kebutuhan gizi harian user yang 

dikurangi oleh kandungan gizi makan pagi yang dipilih oleh user pada aplikasi ini 

pada hari yang sama. Urutan makanan paling atas adalah yang paling disarankan. 

User dapat mengganti tiga menu dengan tiga saran makanan yang disediakan pada 

setiap menunya. 

 Menu makan malam adalah proses yang akan memberi saran kombinasi 

memberi saran kombinasi menu makanan yang terdiri dari tiga menu makanan 
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untuk dikonsumsi oleh user pada waktu malam hari yang dihitung berdasarkan 

kebutuhan gizi harian user yang dikurangi oleh kandungan gizi makan pagi dan 

makan siang yang dipilih oleh user pada aplikasi ini pada hari yang sama. Urutan 

makanan paling atas adalah yang paling disarankan. User dapat mengganti tiga 

menu dengan tiga saran makanan yang disediakan pada setiap menunya. 

 Proses about adalah proses yang akan menampilkan tentang aplikasi food 

suggester ini dan cara menggunakannya. Proses ini tidak mengerjakan fungsi 

tertentu dan hanya menampilkan halaman statis. 

 Proses profile adalah proses yang menampilkan data diri dari user yang 

tersimpan pada tabel t_user, termasuk informasi kebutuhan gizi harian dari user. 

Proses ini juga tidak mengerjakan fungsi tertentu dan hanya menampilkan 

halaman statis. 

 Proses setting adalah proses untuk mengubah data diri dari user. Data diri 

yang dapat diubah adalah password, usia, berat badan, dan tinggi badan. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Subproses Register 
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 Gambar 3.3 adalah flowchart subproses register. Proses dimulai dengan 

user mengisi data diri pada form yang tersedia. Setelah user menekan tombol OK, 

data diri dari user akan disimpan ke dalam tabel t_user. Selain itu, proses 

perhitungan kebutuhan gizi harian juga akan dihitung berdasarkan data diri 

tersebut. Data kebutuhan gizi harian dari user kemudian akan disimpan juga ke 

dalam tabel t_user. 

 

Gambar 3.4 Flowchart Subproses Login 

 Gambar 3.4 adalah flowchart subproses login. Proses login dimulai dengan 

user memasukkan username dan password ke dalam form. Sistem selanjutnya 

akan melakukan autentikasi dengan tabel t_user, apakah username dan password 

yang dimasukkan oleh user valid atau tidak. Jika tidak valid, user akan diminta 

untuk memasukkan kembali username dan password. Setelah valid, sistem akan 

membaca data user dari tabel t_user. Selain itu, user akan diberi hak akses untuk 
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masuk ke dalam sistem untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam 

aplikasi. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Subproses Setting 

 Gambar 3.5 adalah flowchart subproses setting. Proses setting berguna 

untuk melakukan perubahan data berat badan, tinggi badan, dan usia user. Meski 

tidak diperhitungkan dalam algoritma, berat badan, dan tinggi badan perlu 

diperbaharui secara berkala supaya user dapat memantau perubahan pada dirinya.  

Proses setting dimulai dengan membaca data diri user dari tabel t_user. User 

dapat mengubah usia, tinggi badan, dan berat badan. Setelah melakukan 

perubahan dan menekan tombol save, perubahan akan disimpan ke dalam tabel 

t_user. Pada bagian setting ini juga terdapat tombol logout yang berguna untuk 

user keluar dari sistem. 
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Gambar 3.6 Flowchart Subproses Makan Pagi 

 Gambar 3.6 adalah flowchart subproses makan pagi. Proses dimulai 

dengan proses membaca data menu makanan yang ada di tabel t_menu, kemudian 

menghitung kandungan gizi pada setiap menu makanan dengan menggunakan 

relasi antara tabel t_menu, t_resep, dan t_bahan. Seluruh proses perhitungan 

kandungan gizi pada menu makanan dilakukan di server, sehingga aplikasi ini 

membutuhkan koneksi internet. Setelah semua data menu didapatkan, proses akan 

berlanjut ke generate saran makanan. Pada proses ini, algoritma genetika berjalan 

untuk memberi saran makanan dalam bentuk kombinasi dari tiga menu makanan 

dan tiap menu tersebut terdapat tiga pilihan makanan yang bisa dipilih oleh user. 

Setelah user melakukan pilihan, informasi gizi dari makanan yang dipilih. Setelah 

user melakukan konfirmasi pilihan, pilihan makanan tersebut akan disimpan ke 

dalam tabel t_history dan t_history_det. Data tersebut disimpan untuk menjadi 

perhitungan dalam membuat laporan informasi gizi dari makanan yang dipilih 

pada hari itu setelah proses melakukan pilihan menu makan malam. 
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Gambar 3.7 Flowchart Subproses Makan Siang 

 Gambar 3.7 adalah flowchart subproses makan siang. Sama seperti 

subproses makan pagi, proses dimulai dengan proses membaca data menu 

makanan yang ada di tabel t_menu, kemudian menghitung kandungan gizi pada 

setiap menu makanan dengan menggunakan relasi antara tabel t_menu, t_resep, 

dan t_bahan. Seluruh proses perhitungan kandungan gizi pada menu makanan 

dilakukan di server, sehingga aplikasi ini membutuhkan koneksi internet. Setelah 

semua data menu didapatkan, proses akan berlanjut ke generate saran makanan. 

Pada proses ini algoritma genetika berjalan untuk memberi saran makanan dalam 

bentuk kombinasi dari tiga menu makanan dan tiap menu tersebut terdapat tiga 

pilihan makanan yang bisa dipilih oleh user. Setelah user melakukan pilihan, 

informasi gizi dari makanan yang dipilih. Setelah user melakukan konfirmasi 

pilihan, pilihan makanan tersebut akan disimpan ke dalam tabel t_history dan 

t_history_det. 
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 Gambar 3.8 adalah flowchart subproses makan malam. Sama seperti 

subproses makan pagi dan makan siang, proses dimulai dengan proses membaca 

data menu makanan yang ada di tabel t_menu, kemudian menghitung kandungan 

gizi pada setiap menu makanan dengan menggunakan relasi antara tabel t_menu, 

t_resep, dan t_bahan. Seluruh proses perhitungan kandungan gizi pada menu 

makanan dilakukan di server, sehingga aplikasi ini membutuhkan koneksi internet. 

Setelah semua data menu didapatkan, proses akan berlanjut ke generate saran 

makanan. Pada proses ini algoritma genetika berjalan untuk memberi saran 

makanan dalam bentuk kombinasi dari tiga menu makanan dan tiap menu tersebut 

terdapat tiga pilihan makanan yang bisa dipilih oleh user. Setelah user melakukan 

pilihan, informasi gizi dari makanan yang dipilih. Setelah user melakukan 

konfirmasi pilihan, pilihan makanan tersebut akan disimpan ke dalam tabel 

t_history dan t_history_det. Kemudian sistem akan menghitung kandungan gizi 

dari seluruh makanan yang dipilih pada hari itu dan menampilkannya pada user. 

Perlu diketahui bahwa penyimpanan pada tabel t_history dan t_history_det hanya 

berguna untuk melakukan perhitungan kandungan gizi dari pilihan makanan pada 

hari tersebut. Tidak ada fitur khusus pada aplikasi ini untuk menampilkan isi dari 

tabel t_history dan t_history_det. 
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Gambar 3.9 Flowchart Subproses Generate Saran Makanan (Algoritma Genetika) 

 Gambar 3.9 adalah flowchart subproses generate saran makanan yang juga 

merupakan proses algoritma dari aplikasi food suggester ini. Pertama-tama, proses 

dimulai dengan representasi kromosom dari tiga gen, di mana kombinasi dari 

menu makanan yang disarankan merupakan kromosom dan menu makanan 

sebagai gen pembentuknya. Selanjutnya populasi awal dibentuk dengan 

melakukan 10 kali proses random. Dari populasi tersebut dicari sudahkah ada 

solusi yang memenuhi fitness. Berdasarkan penelitian sebelumnya milik Kusuma 

(2014), nilai fitness diperoleh dari perbandingan hasil genetika dengan nilai yang 

diharapkan. Bila sudah ada, maka solusi yang paling optimal akan diposisikan 

sebagai pilihan paling atas, diikuti dengan tiga solusi lain yang diurutkan 

berdasarkan nilai fitness, sehingga user tetap dapat memilih. Solusi dianggap 

optimal apabila nilai fitness sudah mencapai 90%, sesuai dengan batas angka 
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kecukupan gizi berdasarkan informasi ahli gizi Cahyo Hunandar, SKM, M.Kes. 

Bila dari populasi pertama belum didapat solusi yang memenuhi kriteria nilai 

fitness, maka dari populasi tersebut akan diseleksi dengan menggunakan rank-

based fitness, dimana seleksi dilakukan dengan urutan nilai objektif dari populasi. 

Dari hasil seleksi tersebut, dilakukan crossover, yakni mengawinsilangkan tiap 

gen pada satu kromosom dengan kromosom lain. Crossover yang digunakan 

adalah crossover dua titik, karena jumlah gen dalam satu kromosom ada tiga gen. 

Dari hasil crossover tersebut akan didapatkan solusi-solusi baru yang kemudian 

akan dicek kembali nilai fitness. Perulangan tersebut akan terus berjalan sampai 

mendapat solusi sesuai dengan nilai fitness. 

3.3.2 Data Flow Diagram 

 Berikut adalah data flow diagram dari sistem aplikasi food suggester. 

 

Gambar 3.10 Context Diagram 

 Gambar 3.10 adalah context diagram. Sistem ini memiliki dua entitas, 

yakni pakar sebagai sumber informasi gizi dan user sebagai pengguna aplikasi.
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Gambar 3.11 DFD Level 1 Sistem Food Suggester
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 Gambar 3.11 adalah Data Flow Diagram level 1. Pada diagram tersebut 

dapat dilihat bahwa sistem food sugester terbagi menjadi tiga subproses. 

Subproses manage_user mengerjakan fungsi yang berhubungan dengan user. 

Subproses manage_user akan di-decompose lagi menjadi tiga subproses pada 

Data Flow Diagram level 2. Subproses manage_makanan mengerjakan fungsi 

yang berhubungan dengan data makanan dalam sistem. Subproses 

manage_makanan akan di-decompose lagi menjadi empat subproses pada Data 

Flow Diagram level 2. Subproses manage_history mengerjakan fungsi yang 

berhubungan dengan data riwayat pilihan makanan yang dipilih user dalam sistem. 

Subproses manage_history berhubungan langsung dengan tabel t_history dan 

t_history_det untuk menyimpan pilihan makanan user.  

Rancang Bangun ..., Ong, Yeremia Maynardo Havisaputra, FTI UMN, 2015
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Gambar 3.12 DFD Level 2 Subproses manage_makanan 

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



41 

 

 

 Gambar 3.12 adalah Data Flow Diagram level 2 hasil decompose dari 

subproses manage_makanan. Terdapat tiga subproses pada level ini. Pertama, 

subproses proses_menyimpan_data_makanan yang akan memproses data 

makanan dari entitas pakar ke tabel t_menu, t_resep, dan t_bahan. Kedua, 

subproses proses_memberi_saran_menu_makanan yang akan memproses data 

dari tabel t_menu, t_resep, dan t_bahan kepada entitas user dalam bentuk list 

menu makanan. Ketiga, subproses proses_perhitungan_gizi_makanan yang akan 

memproses data dari tabel t_menu, t_resep, dan t_bahan untuk dihitung 

kandungan gizinya. Selain itu, subproses proses_perhitungan_gizi_makanan juga 

menghitung kandungan gizi pada kombinasi pilihan menu yang dipilih oleh user 

yang akan mengembalikan data dalam bentuk informasi kandungan gizi makanan. 

 

Gambar 3.13 DFD Level 2 Subproses manage_user 

 Gambar 3.13 adalah Data Flow Diagram level 2 hasil decompose dari 

subproses manage_user. Terdapat tiga subproses pada level ini. Pertama, 

subproses proses_register yang memproses data diri user untuk kemudian 

disimpan ke dalam tabel t_user. Kedua, subproses proses_login yang akan 
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memproses login user dengan cara menerima username dan password untuk 

kemudian di-autentikasi ke tabel t_user dan memberi feedback kembali kepada 

user. Ketiga, subproses proses_ubah_data_diri yang memproses perubahan data 

diri yang dilakukan oleh user dan menyimpan ke tabel t_user. 

 

3.3.3 Perancangan Antarmuka 

 Berikut adalah rancangan tampilan antarmuka untuk aplikasi food 

suggester. 

 

Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Home 

 Gambar 3.14 adalah rancangan antarmuka untuk halaman home dari 

aplikasi. Pada halaman ini tersedia dua buah button, yakni button register untuk 
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membuat akun baru dan button login untuk masuk ke dalam aplikasi dengan 

menggunakan akun yang sudah terdaftar. 

 

Gambar 3.15 Rancangan Antarmuka Register 

 Gambar 3.15 adalah rancangan antarmuka untuk halaman register, di- 

mana user membuat akun baru. Pada halaman ini user diminta untuk mengisi data 

diri yang akan disimpan ke dalam tabel t_user untuk kemudian dihitung 

kebutuhan gizi hariannya. Halaman ini terdiri dari lima buah Text Field dan satu 

menu Radio Button untuk menerima input data diri dari user. 
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Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Login 

 Gambar 3.16 adalah rancangan antarmuka untuk halaman login. Pada 

halaman ini user diminta untuk memasukkan username dan password untuk 

mendapatkan hak akses masuk ke dalam sistem food suggester. Setelah mengisi 

username dan password, user menekan tombol login supaya sistem melanjutkan 

ke proses autentikasi. Setelah lolos dari proses autentikasi, user akan mendapat 

hak akses untuk mengakses ke halaman menu utama. 

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



 

 

45 

 

 

Gambar 3.17 Rancangan Antarmuka Menu 

 Gambar 3.17 adalah rancangan antarmuka untuk halaman menu utama dari 

aplikasi. Pada halaman ini terdapat beberapa pilihan dalam bentuk button. Button 

setting untuk masuk ke halaman setting. Button makan pagi untuk masuk ke 

halaman pilihan makan pagi. Button makan siang untuk masuk ke halaman pilihan 

makan siang. Button makan malam untuk masuk ke halaman pilihan makan 

malam. Button profile untuk masuk ke halaman profile user. 
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Gambar 3.18 Rancangan Antarmuka Makan Pagi, Makan Siang, & Makan Malam 

 Gambar 3.18 adalah rancangan antarmuka untuk halaman makan pagi, 

halaman makan siang, dan halaman makan malam. Tampilan dari ketiga halaman 

tersebut sama persis, yang membedakan hanya judul halamannya saja. Pada 

halaman ini user diberi tiga buah spinner yang berisi saran makanan. User harus 

memilih makanan pada tiap spinner. Ketika tombol lihat gizi ditekan, user akan 

diarahkan ke halaman info gizi. 
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Gambar 3.19 Rancangan Antarmuka Info Gizi 

 Gambar 3.19 adalah rancangan antarmuka untuk halaman info gizi. Pada 

halaman ini user dapat melihat informasi gizi dari kombinasi tiga makanan yang 

dipilih. Bila tombol OK ditekan, maka pilihan makan akan tersimpan di database. 

Informasi gizi yang diberikan meliputi kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, 

vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Seluruhnya adalah total dari makanan yang 

dipilih saat itu. 
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Gambar 3.20 Rancangan Antarmuka Setting 

 Gambar 3.20 adalah rancangan antarmuka untuk halaman setting. Di 

halaman ini user bisa mengubah usia, tinggi badan, dan berat badan. Ketika 

tombol save ditekan, maka perubahan akan tersimpan. Tombol logout berfungsi 

untuk user keluar dari session atau jika ingin ganti user. 
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Gambar 3.21 Rancangan Antarmuka Profile 

 Gambar 3.21 adalah rancangan antarmuka untuk halaman profile. 

Halaman ini menampilkan data diri dari user dan kebutuhan gizi harian user. 

Informasi yang diberi antara lain: usia, berat badan, tinggi badan, kebutuhan 

kalori per hari, kebutuhan protein per hari, kebutuhan lemak per hari, kebutuhan 

karbohidrat per hari, kebutuhan kalsium per hari, kebutuhan vitamin A per hari, 

kebutuhan vitamin B1 per hari, dan kebutuhan vitamin C per hari. 
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Gambar 3.22 Rancangan Antarmuka Info Gizi Makanan Sehari 

 Gambar 3.22 adalah rancangan tampilan antarmuka untuk halaman 

informasi kandungan gizi makanan yang dipilih user pada hari itu. Informasi gizi 

yang diberikan meliputi kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, 

vitamin B1, dan vitamin C. Seluruhnya adalah total dari makanan yang dipilih 

pada hari itu. 
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