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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Rancang bangun aplikasi berbasis Windows Phone untuk mendapatkan 

kombinasi pengaturan pola makan terutama kadar karbohidrat yang harus seimbang 

dan sesuai dengan keadaan penderita dengan algoritma genetika yang dilihat 

berdasarkan berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, usia, aktivitas, pengonsumsian 

obat diabetes dan kadar gula darah berhasil dilakukan. Aplikasi dapat memberikan 

saran perencanaan pola makan bagi user di waktu tertentu yakni pagi, siang, malam, 

selingan pertama dan kedua. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan hasil analisa 

berupa jumlah kalori yang dibutuhkan setiap user bedasarkan data yang telah 

dimasukkan user. 

Kesimpulan dari hasil yang dinilai dari kepuasan koresponden, menyatakan 

bahwa 57% puas, 40% sangat puas dan 3% tidak puas dengan aplikasi. Dari tampilan 

aplikasi yang dinilai koresponden menyatakan 60% bagus, 37% sangat bagus, 3% biasa 

saja dan 0% kurang bagus. Dalam hal kemudahan penggunaan aplikasi, dari 30 

koresponden menyatakan 100% aplikasi mudah digunakan. Sistem mendekati akurat, 

yakni 70% koresponden menyatakan bahwa sistem ini sudah akurat, 20% sangat 

akurat, 10% ragu-ragu dan 0% tidak akurat. Penilaian dari tingkat guna aplikasi 

dinyatakan bahwa 83% koresponden menyatakan, bahwa aplikasi berguna, 13% 

menyatakan sangat berguna dan 4% menyatakan biasa saja.  
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Selanjutnya untuk kelengkapan fitur, 67% menyatakan fitur sudah lengkap, 

33% sangat lengkap dan masing-masing 0% untuk kurang lengkap dan tidak lengkap.  

Hasil analisa data berupa jumlah kalori yang dibutuhkan oleh user sesuai dengan input 

yang dilakukan user menunjukkan bahwa hasil wawancara dengan dokter Vetinly 

terealisasikan dalam aplikasi dimana untuk pria lebih membutuhkan kalori yang lebih 

banyak, sebaliknya untuk wanita membutuhkan kalori yang lebih sedikit dari pria.  

Pengaruh aktivitas pun memengaruhi jumlah kalori, hal ini terlihat dari data 

pada tabel lampiran bahwa kalori yang dibutuhkan orang dengan tingkat aktivitas 

sedang lebih banyak dibanding orang dengan tingkat aktivitas rendah. Algoritma 

genetika yang dijalankan dapat beroperasi dengan baik dan pola perhitungan makanan 

dapat lebih bervariatif jika jumlah makanan ditambah lebih banyak lagi.  

 

5.2   Saran 

Adapun saran-saran untuk pengembangan aplikasi ini, antara lain : 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan di platform lain, seperti Android dan web. 

2. Dapat dikembangkan dengan cara meneliti penyakit lain yang terkait dan lebih 

banyak konsultasi dengan dokter karena setiap penyakit memiliki kecenderungan 

yang berbeda untuk setiap pasien. 

3. Dapat menggunakan algoritma lain selain algoritma genetika. 

4. Data makanan diperbanyak dan dimasukkan ke dalam database. 
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