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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Energi sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa energi manusia tidak 

dapat melakukan aktifitas kerja. Kebutuhan energi setiap orang berbeda satu sama 

lain, tergantung pada faktor usia, jenis kelamin, dan kondisi tubuhnya      

(Almatsier, 2010). Seseorang yang bertubuh gemuk dan banyak aktifitas tentunya 

akan membutuhkan energi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan seseorang 

yang bertubuh kurus dan hanya beraktifitas ringan (Almatsier, 2010). Energi yang 

dibutuhkan perharinya didapatkan dari jumlah kalori yang dikonsumsi 

(Tjokroprawiro, 1994). 

Di bidang kesehatan, telah terdapat cara untuk menghitung kebutuhan kalori 

dalam kcal/hari baik pada orang sehat maupun sakit. Hal ini ditujukan untuk 

menjaga kesehatan masyarakat yang di era ini banyak menderita penyakit diabetes 

mellitus (DM) karena beberapa faktor diantaranya pola makan dan keturunan. 

Di dalam jurnal  Association Between Refractive Changes And Blood 

Glucose Changes In Diabetic Mellitus Type 2 Patient oleh Indri Wahyuni, dkk pada 

tahun 2011, Diabetes melitus merupakan penyakit gangguan metabolisme yang 

cukup banyak dijumpai . Berdasarkan data terakhir jumlah penderita DM pada 

tahun 2010 meningkat dua kali lipat menjadi 239 juta dibandingkan tahun1994. DM 

mengenai 28 juta orang di Eropa, 18.9 juta orang di Amerika, 1.3 juta orang di 

Australia dan 138.2 juta orang di Asia. Prediksi jumlah pasien DM di Indonesia 
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berdasarkan data WHO mengalami kenaikan dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 

21,3 juta pada tahun 2030. Badan Pusat Statistik tahun 2003 memperkirakan jumlah 

penderita DM di daerah urban dan rural sekitar 8,2 juta dan 5.5 juta. Sebagian besar 

(90%) tergolong diabetes melitus tidak tergantung insulin ( Non Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus = NIDDM tipe II), sedangkan 10% adalah diabetes mellitus 

tergantung insulin ( Insulin Dependent Diabetes Mellitus = IDDM tipe I). 

(Askandar, 2000; PERKENI, 2006). 

Para penderita diabetes menjaga kesehatannya, antara lain dengan 

perencanaan makan agar kadar gula darah terjaga atau diet. Untuk memperkirakan 

pengeluaran total kalori, hasil penghitungan masih harus dikalikan dengan faktor 

aktifitas (kegiatan sehari-hari) (Tjokroprawiro, 1994). 

Di sisi lain perkembangan ilmu matematika terbagi dalam beberapa bidang, 

diantaranya yaitu bidang aljabar yang salah satunya membahas tentang logika 

fuzzy. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada 

tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, 

peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu 

himpunan sangatlah penting. Menurut Fahmizal tahun 2011 didalam papernya 

Fuzzy Logic And Fuzzy Logic Sun Tracking Control, Logika Fuzzy adalah suatu 

proses pengambilan keputusan berbasis aturan yang bertujuan untuk memecahkan 

masalah, dimana sistem tersebut sulit untuk dimodelkan atau terdapat banyak 

ketidakjelasan. Ada beberapa alasan digunakannya logika fuzzy, diantaranya yaitu 

pertama dinilai fleksibel dalam artian mampu beradaptasi dengan perubahan-

perubahan, dan ketidakpastian yang menyertai permasalahan, kedua logika fuzzy 
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mampu memodelkan fungsi nonlinear yang sangat kompleks, dan ketiga logika 

fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman – pengalaman para 

pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan (Cox, 1994). Metode 

Tsukamoto, Mamdani, dan Takagi-Sugeno-kang (TSK) adalah beberapa contoh 

metode sistem inferensi fuzzy (Kusumadewi dan Purnomo, 2010). Berdasarkan 

penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mencari kalori harian pada penderita 

diabetes mellitus menggunakan logika fuzzy. Selanjutnya akan ditentukan tipe diet 

diabetes mellitus dari kalori harian pada penderita diabetes mellitus menggunakan 

logika fuzzy. Skripsi ini mengkaji masalah tersebut berdasarkan jurnal Aplikasi 

perhitungan kalori harian penderita diabetes mellitus menggunakan logika fuzzy 

oleh Fatoni tahun 2009 dari Universitas Bina Darma, Palembang. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menghitung kalori harian pada penderita diabetes mellitus 

menggunakan logika fuzzy? 

2. Bagaimana menentukan tipe diet diabetes mellitus dari kalori harian pada 

penderita diabetes mellitus menggunakan logika fuzzy? 

3. Bagaimana menerapkan penentuan tipe diet pada penderita diabetes mellitus 

berdasarkan kalori harian menggunakan logika fuzzy pada contoh kasus? 

1.3. TUJUAN  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut : 
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1. Menghitung kalori harian pada penderita diabetes mellitus menggunakan 

logika fuzzy. 

2. Menentukan tipe diet diabetes mellitus dari kalori harian pada penderita 

diabetes mellitus menggunakan logika fuzzy. 

3. Menerapkan penentuan tipe diet pada penderita diabetes mellitus berdasarkan 

kalori harian menggunakan logika fuzzy pada contoh kasus. 

1.4. MANFAAT 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat menentukan tipe diet pada penderita diabetes mellitus berdasarkan 

kalori harian menggunakan logika fuzzy. 

2. Hasil pembahasan ini nantinya dapat menjadi bahan pustaka dan dapat 

dikembangkan dengan penelitian selanjutnya dalam lingkup sifat-sifat, 

metode dan lain sebagainnya mengenai penentuan tipe diet pada penderita 

diabetes mellitus berdasarkan kalori harian menggunakan logika fuzzy yang 

nantinya untuk mendukung perkembangan sains dan teknologi pada masa 

mendatang. 

1.5. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Keadaan penderita diabetes mellitus yaitu tipe DM I dan tipe DM II, bukan 

dalam keadaan hamil (untuk perempuan). 

2. Dasar pertimbangan melakukan penghitungan terhadap kebutuhan kalori 

harian pada penderita diabetes mellitus  terdiri dari 5 variabel yaitu umur, 
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berat badan, tinggi badan, aktifitas serta satu variable crisp  yaitu jenis 

kelamin. 

3. Metode penghitungan Sistem inferensi fuzzy (SIF) yang digunakan adalah 

Mamdani. 

4. Perhitungan hanya mampu menghitung satu aktifitas/kegiatan. 

5. Penentuan tipe diet diabetes mellitus berdasarkan standart kedokteran. 
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