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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia membutuhkan energi untuk melakukan setiap aktifitas setiap hari. 

Salah satu sumber asupan energi manusia adalah makanan. Dalam pembuatan 

makanan yang biasa dimakan pasti terdapat resep, baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis. Resep merupakan informasi bahan, jumlah, dan langkah-langkah, 

untuk mempermudah pengguna dalam membuat makanan baik secara lisan, atau 

tertulis. Dewasa ini resep tidak hanya dijumpai dalam bentuk fisik, namun juga ada 

dalam bentuk digital, sehingga pengguna tidak perlu membeli dan menyimpan buku 

resep yang tebal dan susah untuk mencari buku tersebut. Pengguna hanya perlu 

mengunduh aplikasi dan memasang pada smartphone. 

Salah satu sistem operasi yang terdapat pada smartphone adalah Android. 

Android berbasis Linux, dan memiliki sifat Open Source yang dirancang untuk 

perangkat seluler layar sentuh seperti smartphone dan komputer tablet (Salbino, 

2014). Sifat Open Source dari Android yang membuat pengguna lebih memilih 

smartphone bersistem operasi Android. Pada awal tahun 2015 pengguna Android 

di Indonesia telah mencapai 61,27% (StatCounter, 2015), salah satu alasan 

banyaknya pengguna Android adalah pengguna dapat mengembangkan aplikasi 

sendiri dan mengunggahnya ke Play Store, yang merupakan kumpulan aplikasi 

gratis maupun berbayar pada Android. Terdapat banyak kategori aplikasi yang 

dapat dicari oleh pengguna seperti game, buku, photography, dan lainnya. 
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Salah satu contoh kategori yang terdapat pada Play Store adalah aplikasi 

tentang kuliner. Aplikasi tersebut dapat membantu pengguna dalam memberikan 

informasi tentang masakan. Salah satu keunggulan aplikasi kuliner adalah tidak 

menggunakan kertas sebagai media memberikan informasi. Pengguna hanya perlu 

memasang aplikasi tersebut pada perangkat Android, dan memilih resep apa yang 

ingin dimasak. Sehingga, aplikasi tersebut dapat membantu pengguna dalam 

membuat sebuah masakan dan berkreasi dalam membuat masakan.  

Berdasarkan sebuah survey yang diselenggarakan oleh Fiesta Seafood untuk 

perempuan berusia 25-45 tahun, didapatkan masih banyak yang tidak ingin 

memasak baik karena malas, tidak punya ilmu, dan tidak memiliki motivasi dalam 

memasak (Syafrina, 2014). Karena hal tersebut, banyak yang beralih ke makanan 

instan. Beberapa contoh makanan instan yang paling populer adalah Chicken 

nugget dan mie instan. Dua makanan tersebut biasa dijadikan pengganti lauk atau 

untuk bekal karena mudah dan cepat. Chicken nugget merupakan salah satu 

makanan favorit anak-anak. Sayangnya, makanan ini mengandung banyak garam, 

perasa buatan dan bahan pengawet. Belum lagi Chicken Nugget dimasak dengan 

cara digoreng di dalam minyak yang kaya akan lemak trans (Ekasari, 2012). Sama 

seperti chicken nugget, mie instan juga cenderung rendah serat, rendah vitamin serta 

mineral, tapi tinggi kalori, tinggi lemak dan garam natrium serta kolestrol (Suharjo, 

2003).  

Makanan yang dibuat sendiri sudah pasti terjamin kualitasnya. Menurut 

Kimberly Snyder, ahli gizi selebriti, mengatakan bahwa memilih makanan sendiri 

bisa memangkas lebih banyak konsumsi makanan olahan. Pilihan bahan-bahan 

sehat di supermarket atau pasar bisa menghasilkan makanan sehat di rumah. Penulis 
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studi tersebut, Julia Wolfson, menambahkan bila orang memasak sebagian besar 

makanan di rumah, maka konsumsi karbohidrat, gula dan lemaknya lebih sedikit 

dibanding yang kurang atau tidak memasak sama sekali (Safira, 2015). 

Resep yang ditampilkan pada aplikasi ini adalah resep masakan yang 

dikhususkan untuk daging ayam, yang disertai dengan waktu yang dibutuhkan 

untuk membuat resep tersebut, porsi dari resep tersebut, bahan-bahan yang 

dibutuhkan dan jumlahnya, serta cara membuat resep tersebut. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amira Salsabella dalam tulisannya 

yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Resep Masakan Berdasarkan 

Ketersediaan Bahan Makanan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting 

(SAW) Berbasis Web”, metode SAW dapat menampilkan data sesuai dengan masukan 

dari pengguna. Namun data untuk mencari resep telah dikategorikan, sehingga 

pengguna tidak perlu memasukkan data untuk kategori tersebut sebanyak dua kali. 

Selain itu metode pembobotan yang digunakan juga berbeda karena penelitian 

sebelumnya menggunakan Rank Order Centroid.  

Penelitian ini lebih terfokus untuk membuat sebuah aplikasi rekomendasi masakan 

yang mampu memberikan resep sesuai masukan dari pengguna tanpa pengelompokkan 

bahan masakan dengan menggabungkan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

dengan metode Analytical Hierarchy Process(AHP). Metode AHP dapat mewakilkan 

nilai-nilai dari ahli atau pakar. Metode SAW dipilih berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya yang telah diuji dan memiliki tingkat ketepatan yang baik. Metode AHP 

digunakan karena untuk pembobotan tidak menggunakan rumus fuzzy namun 

berdasarkan penilaian dari pakar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah yang 

didapati sebagai berikut: 

1. Bagaimana aplikasi dapat memberikan resep yang dapat digunakan oleh 

pengguna sesuai dengan masukan yang telah diberikan? 

2. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting untuk menampilkan 

rekomendasi resep sesuai dengan masukan yang diberikan pengguna? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian: 

1. Aplikasi menampilkan lima rekomendasi masakan. 

2. Resep masakan yang digunakan adalah resep yang berbahan dasar daging ayam. 

3. Aplikasi ini berisikan text dan gambar, tidak menampilkan video. 

4. Jumlah resep yang terdapat pada aplikasi ini berjumlah berjumlah 118 yang 

didapatkan dari website royco berjumlah 65 resep dan buku resep “60 Resep 

Olahan Ayam” berjumlah 53 resep. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membangun perangkat lunak untuk merekomendasikan resep masakan berbasis 

Android yang dikhususkan untuk daging ayam dari bahan-bahan yang dimasukkan 

pengguna dan diolah menggunakan metode Analytical Hierarchy Process dan 

Simple Additive Weighting, sehingga memberikan beberapa resep yang sesuai 

dengan masukan dari pengguna. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, berikut manfaat penelitian: 

1. Memberikan alternatif pilihan resep masakan yang bisa dimasak berdasarkan 

bahan-bahan yang tersedia. 

2. Membantu pengguna aplikasi untuk berkreasi dalam memasak makanan 

berbahan dasar daging ayam. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyajian skripsi ini adalah 

sebagai berikut. 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah aplikasi rekomendasi resep ini 

dibuat, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini memberikan informasi berdasarkan telaah literatur mengenai 

metode Simple Additive Weighting, Analytical Hierarchy Process, 

Multiple Attribute Decision Making, dan resep. 

BAB III    METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

Bab ini memberikan informasi mengenai rancangan dan gambar 

diagram, seperti Data Flow Diagram, Flowchart, dan penjelasan tabel 

yang digunakan 
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BAB IV    IMPLEMENTASI DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan implementasi sistem, tabel kriteria, tabel subkriteria, 

dan data hasil penelitian. 

BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian berdasarkan tujuan yang 

ada, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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