
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan kalori seseorang berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, 

antara lain faktor usia, kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Ini karena 

faktor-faktor ini menentukan besarnya energi yang dikeluarkan tubuh. Energi 

didapatkan dari makanan. Itulah kenapa setiap makanan memiliki kalori dalam jumlah 

yang berbeda-beda (Samuel, 2014).   

Dewasa ini semakin banyak jenis makanan yang memiliki kandungan rendah 

kalori, atau masyarakat sering menyebutnya sebagai low fat. Dengan adanya hal ini 

dapat dilihat bahwa masyarakat telah mulai memiliki perhatian khusus terhadap 

kesehatan diri masing - masing individu. Namun perhatian masyarakat terhadap kalori 

hanyalah sebatas perhatian yang tidak melakukan tindakan apa - apa. Banyak sekali 

masyarakat yang tidak terakomodasi dengan baik perhatiannya akan kalori tersebut. 

Dengan demikian perkembangan jaman sangat mempengaruhi pola hidup 

seseorang saat ini. Salah satunya karena semakin berukurangnya aktivitas fisik dalam 

semua level dan bidang kehidupan. Teknologi makin canggih hingga gerak manusia 

pun berkurang. Di sisi lain, semakin menjamurnya makanan-makanan junk food dan 

instan juga menjadi penyebab lain mengapa obesitas makin banyak diderita oleh 

negara-negara maju dan berkembang. 

Di negara maju, obesitas telah menjadi epidemi dengan memberikan 

kontribusi sebesar 35% terhadap angka kesakitan dan memberikan kontribusi sebesar 

15-20% terhadap kematian (Istiqamah, 2013). Berbagai laporan terkini 

mengindikasikan bahwa prevalensi obesitas di seluruh dunia baik di negara 



berkembang maupun negara yang sedang berkembang telah meningkat dalam jumlah 

yang mengkhawatirkan.  

Ketersediaan infrastruktur jaringan dan internet saat ini, ditambah dengan 

kecenderungan masyarakat saat ini akan penggunaan gadget atau smartphone 

memungkinkan solusi melalui aplikasi penghitung kalori. Dengan adanya aplikasi ini 

masyarakat yang aware terhadap konsumsi kalori setiap harinya, dapat tersalurkan 

dengan menggunakan aplikasi ini. 

Belakangan ini banyak aplikasi yang dapat menghitung kalori diantaranya 

Penghitung Kalori FatSecret yang memiliki rating 4,3 di Google Play dan telah di 

download sebanyak 169 ribu kali, Penghitung Kalori Yazio yang memiliki rating 4,2 

di Google Play dan telah di download sebanyak 1.197 kali, dan Calory Calculator 

Free yang memiliki rating 3,5 di Google Play dan telah di download sebanyak 1.347 

kali. 

Hal ini dikarenakan timbulnya kesadaran akan asupan kalori. Selain itu, 

beragam jenis makanan yang terdapat di dalamnya dapat menghitung kalori yang 

masuk, baik saat sarapan, makan siang, makan malam, maupun camilan di tengah 

waktu makan. Akan tetapi jenis makanan yang tersedia pada aplikasi-aplikasi tersebut 

tidak mengakomodasi nilai kalori makanan Indonesia.  

Nirkabel, mobile, portable, perangkat genggam perlahan-lahan sedang 

berkembang dan menganekaragamkan pendidikan di berbagai sektor, baik di negara 

maju maupun negara yang sedang berkembang (Ally, 2009). Pengguna smartphone di 

39 negara di dunia dan 13 di antaranya yaitu negara-negara di Asia, termasuk 

Indonesia. Di negara kita, penggunaan smartphone sangat populer dan familiar 

(Nielsen, 2012). 



Smartphone tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak adalah 

suatu efek yang kuat yang dimiliki sesuatu terhadap sesuatu atau seseorang (Kamus 

Oxford, 2005). Dengan kata lain ketika sesuatu memiliki efek terhadap seseorang itu 

dapat dikatakan sebagai dampak. Dewasa ini, dapat dilihat bahwa penggunaan 

smartphone telah mempengaruhi hidup masyarakat. 

Tahun lalu, lembaga riset GfK Asia mengeluarkan hasil surveinya terkait 

jumlah konsumsi pembelian gadget smartphone di kawasan Asia Tenggara termasuk 

Indonesia. Hasilnya, Indonesia telah membeli sebanyak 14,8 juta smartphone. Hal ini 

sekaligur membuat Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara paling 

konsumtif dalam hal pembelian smartphone di Asia Tenggara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka identifikasi 

masalah dari tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang dan membangun aplikasi penghitung kalori yang memuat data 

masakan Indonesia.  

2. Aplikasi yang dapat memperbaiki pola makan pengguna dengan cara 

memberikan informasi asupan kalori ideal per satuan waktu tertentu. 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

1. Aplikasi penghitung kalori ini akan dikembangkan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java yang dikerjakan menggunakan Android Studio 

yang dilengkapi dengan Android SDK (Software Development Kit). 

2. Perangkat lunak ini akan diujikan pada perangkat Samsung Grand 2 

dengan menggunakan operating sistem Android Ice Cream Sandwich versi 

4.0. 



3. Perangkat lunak ini mendapatkan informasi nutrisi dari DKBM (Daftar 

Komposisi Bahan Makanan) yang dimiliki Departemen Kesehatan 

Indonesia. 

4. Buku “200 Resep Pilihan Masakan dan Jajanan khas Daerah”, Intarina 

Hardiman 2015, Gramedia Pustaka, yang menunjang kelengkapan daftar 

makanan yang ada di dalam aplikasi ini, sehingga memudahkan pengguna 

untuk mengetahui makanan apa yang telah dikonsumsi. 

5. Aplikasi penghitung kalori ini mampu membantu pengguna untuk 

menghitung asupan kalori, dan memperbaiki pola makan dengan cara 

memberikan informasi asupan kalori ideal per satuan waktu tertentu. 

6. Aplikasi memiliki 200 resep masakan Indonesia. 

 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah merancang dan membangun aplikasi penghitung 

kalori dan pengatur pola makan pada sistem operasi Android menggunakan Android 

Studio sebagai alat bantu pengembangan dan bahasa pemrograman Java. 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari tugas akhir ini adalah mampu membantu pengguna untuk 

menghitung asupan kalori, dan memperbaiki pola makan dengan cara memberikan 

informasi asupan kalori ideal per satuan waktu tertentu. Aplikasi ini mengandung 

informasi menu masakan Indonesia. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Literatur 



Studi literatur mengenai penghitungan kalori dari jenis dan jumlah 

makanan yang dikonsumsi. 

2. Analisa Kebutuhan Projek 

Penulis menganalisis kebutuhan projek dan menentukan fitur. 

3. Perancangan Perangkat Lunak 

Proses merancang desain Conceptual Data Model, Logical Data Model, 

dan Physical Data Model menggunakan aplikasi Power Designer. 

 

4. Pembuatan Perangkat Lunak 

Proses pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Java 

dengan bantuan rumus untuk perhitungan jumlah kalori makanan. 

5. Pengujian dan Evaluasi 

Melakukan pengujian perangkat lunak, evaluasi dan perbaikian jika 

terdapat kesalahan. 

1.7 Sistematika Penulisan Buku Tugas Akhir 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya pra-tugas akhir dan 

latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari instansi yang 

bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

dihadapi serta sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas 

Akhir ini. 

2. BAB II Landasan Teori 



Berisi landasan-landasan teori dan hal-hal yang bersifat informatif 

yang akan digunakan sebagai data pendukung dalam penyelesaian 

permasalahan. 

3. BAB III Analisis dan Desain Sistem 

Berisi tentang analisa masalah dari model penelitian untuk 

memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan beberapa 

penjelasan dari analisa permasalahan yang di teliti 

 

4. BAB IV Implementasi 

Berisi tentang hasil yang diperoleh dari pra-tugas akhir beserta 

pembahasan perancangan sistem dan pengimplementasian hasil 

perancangan sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi yang akan 

dibangun. 

5. BAB V Pengujian 

Membahas uji coba aplikasi yang dibuat, untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan sistem dan ketepatan datanya, kemudian melakukan evaluasi 

terhadap kinerja sistem. 

6. BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil penulisan 

Tugas Akhir. 

1.8 Ringkasan Company Profile 

MMD adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT yang berupa pembuatan 

aplikasi mobile. Aplikasi yang kami tawarkan adalah aplikasi jadi dan tidak bisa di 

customize. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 2015. Memberi kemudahan bagi 

pengguna. 



1.8.1 Technology 

Perusahaan MMD menggunakan bahasa Java dengan menggunakan Android 

Studio. Ditambah dengan penggunaan database untuk menyimpan seluruh data 

masakan dari seluruh Indonesia, dan bahan-bahan serta kandungan gizinya. 

1.8.2 Management 

Randy Pradana Kushatmaja - CEO saat ini sedang menjalankan studi di 

Universitas Ciputra. Memiliki skill salam marketing, komunikasi terhadap orang lain 

dengan baik, dan mampu memprogram aplikasi terutama aplikasi mobile. Selain itu 

juga aktif didalam organisasi kampus maupun diluar kampus.	


