
 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam hidup, namun masih jarang orang 

peduli dengan kesehatannya sendiri. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah 

dengan memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Makanan merupakan kebutuhan 

yang sangat penting untuk setiap orang guna kelangsungan hidupnya. Selain itu 

makanan merupakan salah satu hal utama untuk menyokong tubuh dalam melakukan 

berbagai aktivitas. Keseimbangan konsumsi makanan dapat menentukan kesehatan 

seseorang. Terlalu banyak mengkonsumsi satu jenis makanan tanpa mengimbanginya 

dengan makanan lain bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Kurangnya 

pengetahuan masyarakat dalam mengatur pola makan menjadi salah satu faktor 

seseorang mengabaikan pola makan yang seimbang.  

Pola makan yang seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang terdiri dari 

beraneka ragam makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai dengan kebutuhan 

jumlah kalori yang dibutuhkan. Tidak semua orang mengetahui jumlah kalori yang 

dibutuhkan oleh tubuh dan mengabaikan makanan yang sehat. Masyarakat lebih 

cenderung memilih makanan yang mengenyangkan dan memiliki rasa yang nikmat 

tanpa menghiraukan kandungan gizi yang terkandung dalam makanan yang 

dikonsumsi. 

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi 

baik atau status gizi optimal terjadi apabila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi 
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yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, 

perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat 

setinggi mungkin. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada orang dewasa 

merupakan masalah penting, karena dapat menyebabkan risiko penyakit tertentu. 

Oleh sebab itu pemantauan keadaan tersebut perlu dilakukan oleh setiap orang untuk 

mengetahui status gizi orang tersebut. Salah satu alat sederhana yang digunakan 

untuk memantau status gizi orang dewasa adalah dengan Body massa Index (BMI), 

dengan menggunakan BMI akan diketahui status gizi seseorang (Almatsier, 2001: 9). 

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang status gizi dan berat badan yang 

ideal turut mempengaruhi pola makan. Karena kurangnya pengetahuan tersebut, 

menjadikan seseorang tidak tahu apakah mereka harus mengurangi makanan atau 

justru menambah makanan yang dikonsumsi. Kelebihan konsumsi makanan yang 

mengandung kalori tinggi akan disimpan sebagai lemak. Penumpukan lemak yang 

berlebihan dapat menggangu ruang gerak seseorang dalam beraktivitas dan bahkan 

dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit. 

Berdasarkan permasalahan diatas, dibutuhkan aplikasi yang memudahkan 

masyarakat untuk mengetahui kebutuhan jumlah kalori serta saran makanan yang 

harus dikonsumsi. Perhitungan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, dapat 

membantu seseorang untuk mengetahui jumlah asupan kalori serta jumlah konsumsi 

makanan yang diperlukan. Masyarakat dapat mengetahui status gizi, kebutuhan 

jumlah kalori, berat ideal, serta saran menu makanan yang dikonsumsi, selain itu 

terdapat informasi daftar makanan dan kandungan kalori yang terkandung 

didalamnya. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh 

informasi dalam mengatur pola makan yang seimbang.  
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Cara  kerja  aplikasi  ini yaitu pengguna memasukan data diri. Data yang 

dimasukkan akan menampilkan hasil status gizi, kebutuhan kalori, berat badan ideal 

dan saran menu makanan. Pada aplikasi ini juga disediakan daftar makanan yang 

berisi informasi makanan serta kandungan kalori, protein, lemak, dan karbohidrat 

yang terkandung didalamnya. 

Saat ini perkembangan internet sangat pesat tidak hanya dapat diakses 

melalui komputer, tetapi juga dapat diakses melalui mobile seperti ipad, dan 

handphone. Merancang sebuah aplikasi yang bisa berjalan dengan mudah dan dapat 

menyesuaikan tampilanya melalui mobile menjadi nilai tambah untuk aplikasi 

tersebut, karena hal itulah digunakan bootstrap dalam pembuatan website untuk 

membuat tampilan website maupun aplikasi mobile versi web terlihat lebih menarik 

dan responsive, selain itu bootstrap dapat menyesuaikan tampilanya dengan setiap 

perangkat yang mengaksesnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat, diperoleh rumusan 

masalah yaitu : 

“Bagaimana merancang dan membuat pengembangan aplikasi untuk mengetahui 

kebutuhan jumlah kalori, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengatur pola 

makan yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan kalorinya ?” 

1.3 Batasan Masalah 

Dari pokok permasalahan yang sudah ada maka perlu adanya batasan suatu masalah 

yang digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok 

masalah supaya memudahkan bagi peneliti dalam pembahasan sehingga tujuan 

penelitian akan tercapai. Peneliti memberikan batasan masalah, yaitu:  



4 
 

a) Mengetahui status gizi dari perhitungan BMI (body massa index) dari data berat 

badan dan tinggi badan. 

b) Hasil perhitungan body massa index untuk mengetahui status gizi seseorang. 

c) Tinggi badan digunakan untuk perhitungan berat badan ideal. 

d) Membahas kebutuhan kalori untuk remaja mulai usia 19 tahun hingga dewasa 

dan dalam keadaan normal (tidak sakit dan tidak hamil) bukan atlet atau 

binaragawan. 

e) Melakukan perhitungan kebutuhan jumlah kalori dengan metode Harris Benedict 

dan memberikan saran menu makanan. 

f) Memberikan informasi tentang kandungan kalori, protein, lemak, dan karbohidrat 

yang terkandung pada setiap makanan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat pengembangan aplikasi 

untuk mengetahui kebutuhan jumlah kalori, sehingga memudahkan masyarakat 

dalam mengatur pola makan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kalorinya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a) Bagi Masyarakat 

Aplikasi ini dapat digunakan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan tentang status gizi, berat badan ideal, kebutuhan kalori, dan saran menu 

makanan berdasarkan kebutuhan kalori serta informasi tentang daftar makanan 

beserta kandungan kalori didalamnya, sehingga pengguna dapat mencari 

informasi kandungan kalori yang terdapat didalam makanan. 
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b) Bagi Peneliti  

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah mengaplikasikan dan mengembangkan 

ilmu dalam pembuatan program aplikasi perhitungan kalori ini dapat disusun 

sebagai wahana pengetahuan yang didapat dari perkuliahan serta ilmu dan 

pengetahuan baru yang tidak didapat dari perkuliahan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis besar isi 

skripsi adalah: 

BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika 

penulisan..  

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua 

permasalahan, perancangan sistem baik secara umum maupun 

spesifik. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

hasil testing dan implementasinya. 
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BAB V PENUTUP  

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


