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ABSTRACT

Each person would crave a healthy body and ideal for it is not a few people who
go on a diet but have not managed to lose weight. Diet is to reduce the amount of food
consumedby someone. This type of diet is strongly influenced by the background of the
individual origin or faith of a particular community. Although humans are omnivores, a
group of people usually have a preference or prohibition against certain types of food.
One alternative is the die bloodtype diet.
Now man websites and books that explain how a natural healthy diet based on
blood type. However, there is a factor which is less efficient, the user must open a
computer connected to the Internet first to find out what to do with the diet or the user
should read thebook that most people have to read two times even more to understand
what is written.
Application more efficiently is to use a mobile-based applications. The results of
the manufacture of mobile applications will result in applications that are easier to use
bymany users because the application is installed on the mobile phone so that users
cancarry anywhere, so users do not bother to open the computer or bring books
everywhere. The authors therefore make this thesis entitled "Application Guide Based on
the Blood Type Diet-Based Mobile".
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1. Pendahuluan
Setiap orang tentu mendambakan tubuh yang sehat dan ideal, untuk itu tidak
sedikit orang yang melakukan diet, namun belum berhasil juga menurunkan berat
badannya. Salah satu alternatif diet adalah diet berdasarkan golongan darah.
Sekarang banyak website dan buku-buku yang menjelaskan bagaimana diet
sehat alami berdasarkan golongan darah. Akan tetapi disana ada faktor yang kurang
efisien, yaitu pengguna harus membuka komputer yang terkoneksi internet terlebih
dahulu untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan selama diet atau pengguna
harus membaca buku sehingga kebanyakan orang harus membaca dua kali bahkan lebih
agar mengerti apa yang ditulis.
Aplikasi yang lebih efisien adalah dengan menggunakan aplikasi berbasis
mobile. Hasil pembuatan aplikasi mobile akan menghasilkan aplikasi yang lebih mudah
digunakan oleh banyak pengguna karena aplikasi ini diinstal di dalam telepon seluler.

2. Landasan Teori
2.1. Diet
Diet adalah mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Jenis
diet sangat dipengaruhi oleh latar belakang asal individu atau keyakinan yang dianut
masyarakat tertentu. Walaupun manusia pada dasarnya adalah omnivora, suatu
kelompok masyarakat biasanya memiliki preferensi atau pantangan terhadap beberapa
jenis makanan.
Setiap jenis makanan bisa mempengaruhi metabolisme dan komposisi darah
sehingga berpengaruh terhadap keseimbangan daya tahan tubuh, dimana darah
mempunyai dua komponen utama, yaitu antigen dan antibodi. Alasan penggolongan diet
berdasarkan golongan darah oleh D’Adamo adalah bahwa darah mengidentifikasi
dengan tanda permukaan, yaitu antigen. Dengan demikian, apabila sel darah merah
mengangkut benda asing, maka benda asing tersebut akan segera ditandai sebagai
“kawan” atau “lawan”. Begitu pun dengan makanan. Apabila sel darah merah
menemukan lektin (protein yang terkandung dalam bahan makanan) dalam makanan
yang kita konsumsi, maka lektin tersebut akan segera ditandai sebagai “kawan” atau
“lawan”.
2.2.Pendukung
Aplikasi yang akan dibangun merupakan aplikasi mobile yang menggunakan bahasa
pemrograman Java, kategori J2ME dengan CLCD 1,0 dan MIDP2.0, karena handphone
dipasaran sudah mendukung diinstalnya aplikasi-aplikasi serupa.

3. Analisis dan Perancangan
3.1. Analisis
3.1.1.Identifikasi Masalah
Dari hasil analisis PIECES diperoleh pokok masalah yaitu “Bagaimana
menciptakan suatu aplikasi panduan diet berdasarkan golongan darah yang dapat
memberikan keunggulan dari aplikasi yang telah ada di sisi kinerja (performance),
informasi (information), ekonomi (economy), keamanan (control), efisiensi (efficiency),
dan pelayanan (services)”.
Tabel 3.1 Hasil Analisis PIECES
No

Komponen yang

Hasil Analisis PIECES

dianalisa
1.

Diperlukan membaca berulang-ulang untuk
Kinerja

memahami isi dan masih harus mencari

(Performance)

secara manual apabila ada yang terlupa
pada media buku.

2

Informasi

a. Pada media tercetak apabila ada bagian

(information)

yang hilang maka informasi menjadi tidak
akurat

3

Ekonomi (Economic)

4

Diperlukan biaya untuk membeli buku

a. Metode buku tidak mampu mengontrol dan
Pengendalian

mengoreksi dengan cepat jika terjadi suatu

(Control)

kesalahan dalam penulisan ataupun konten
informasi

5

a. Diperlukan
Efisiensi (Efficiency)

waktu

untuk

membaca

berulang-ulang untuk memahami isi buku
pada metode buku sehingga membuangbuang waktu.

6

Pelayanan (Service)a. Keterbatasan aplikasi yang tidak mobile
mengakibatkan

pengguna

tidak

dapat

menggunakannya dimana saja dan kapan
saja seperti pada media buku.

3.2.Perancangan
3.2.1.Usecase Diagram
Perancangan proses terjadi pada aplikasi ini menggunakan use case diagram
yang menekankan pada apa yang diperbuat oleh sistem tersebut. Pada use case
diagram akan digambarkan sebuah interaksi antara user

dengan sistem. Berikut

rancangan use case diagram yang digunakan pada pembuatan “Aplikasi Panduan Diet
Berdasarkan Golongan Darah”:

Gambar 3.1 Use Case Diagram

3.2.2.Class Diagram
Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package, dan objek
beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi dan lain-lain.
class sendiri adalah sebuah spesifikasi yang mendefinisikan bagaimana menciptakan
buah objek. Berikut rancangan class diagram yang digunakan pada pembuatan “Aplikasi
Panduan Diet Berdasarkan Golongan Darah”:

Gambar 3.2 Class Diagram

4. Hasil dan Pengujian
4.1. Hasil
Aplikasi Panduan Diet Golongan Darah adalah aplikasi yang dirancang untuk
mempermudah orang yang ingin melakukan diet berdasarkan golongan darah karena
berisi panduan diet lengkap. Berikut adalah hasil dari antar muka aplikasi:

Gambar 4.1 Splash Screen

Gambar 4.4 Form Detail Pencarian

Gambar 4.2 Menu Awal

Gambar 4.5 Form Panduan

Gambar 4.3 Form Pencarian

Gambar 4.6 Menu Utama

Gambar 4.7 Golongan Darah O

Gambar Form 4.10 Golongan Darah
AB

Gambar 4.8 Form Golongan Darah A
Gambar 4.11 List Golongan Darah

Gambar 4.9 Form Golongan Darah B
Gambar 4.12 List Panduan Diet
Makanan

Gambar 4.13 List Makanan

Gambar 4.16 List Suplemen Penting
O

Gambar 4.14 List Data MKN
Gambar List 4.17 Suplemen Penting A

Gambar 4.15 Form Gambar
Gambar 4.18 List Suplemen Penting B

Gambar 4.19 List Suplemen Penting

Gambar 4.21 Form Olahraga

AB

4.22 Gambar Form Hitung BB
Gambar 4.20 Form Keterangan
Suplemen

4.2 Pengujian


Perangkat Kera yang digunakan
Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras Notebook
No

Perangkat Keras

Spesifikasi

1

Motherboard

Intel support prosesor core i3

2

Processor

Intel Core i3 330-2.13

3

VGA card

Graphic 4500 m HD

4

Sound Card

on proccecor

5

RAM

DDR2 2GB

6

Harddisk

250 GB



7

Optical Drive

DVD RW

8

Layar

14”

Perangkat Tambahan
Perangkat tambahan yang digunakan dalam pengujian ini berupa handphone,
yaitu: LG GT350i dan Sony Ericsson J105i



Pengujian Kepada Pengguna
Pengujian ini menggunakan sample sebanyak 10 orang reponden yang terdiri
dari 1 responden yang merupakan lulusan gizi dan kesehatan, 4 responden yang
sedang menjalankan diet golongan darah dan 5 responden yang sedang
menjalankan diet lainnya. Berikut hasil dari kuisioner dari responden dapat
terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Menggunakan Kuisioner Kepada Pengguna

No

Pertanyaan

Prosentase Jawaban
Ya

Tidak

1

Apakah menurut anda aplikasi ini mudah dijalankan?

90%

10 %

2

Apakah anda memahami alur dari aplikasi ini dengan

90 %

10 %

menggunakan tombol-tombol yang ada?
3

Apakah desain dari aplikasi ini menarik?

70 %

30 %

4

Apakah isi dari aplikasi ini dapat membantu anda

100 %

0%

100 %

0%

60 %

40 %

70 %

30 %

dalam menjalankan diet?
5

Apakah anda memahami informasi yang
disampaikan aplikasi ini?

6

Apakah fitur perhitungan berat badan ideal sudah
anda rasa sesuai dengan keinginan berat badan
ideal anda?

7

Apakah anda tertarik menjalankan diet golongan
darah ini?

Pertanyaan tambahan bagi responden yang sudah menjalani diet golongan darah
8

Apakah isi dari aplikasi ini benar sesuai dengan

75 %

25 %

100 %

100%

kebiasaan diet yang anda lakukan?
9

Apakah aplikasi ini layak disebar luaskan?


Hasil Pengujian
Dari pengujian aplikasi berdasarkan Black Box Testing dan White Box Testing
dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat berjalan di semua tipe handphone yang

dapat diinstal aplikasi J2ME. Berdasarkan kuisioner yang telah disebar, bisa
disimpulkan bahwa aplikasi ini mudah digunakan, alur dari aplikasi mudah
digunakan, isi dari aplikasi dapat membantu pengguna, informasi yang
disampaikan aplikasi ini mudah dipahami, desain aplikasi yang kurang menarik
dibuktikan dari 30% responden memilih tidak menarik, fitur perhitungan berat
badan pada aplikasi ini juga dirasa kurang sesuai hal ini dibuktikan dengan 40%
responden yang tidak setuju, dan 30 % responden tidak tertarik menjalankan diet
ini. Dari 4 responden yang telah menjalankan diet golongan darah ini 75%
responden memilih bahwa isi dari aplikasi ini sesuai dengan kebiasaan

diet

golongan darah yang mereka lakukan dan 100 % setuju bahwa aplikasi ini layak
untuk disebarkan.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1.Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dari beberapa responden didapatkan kesimpulan bahwa:
1. Aplikasi yang sudah dibuat mampu memberikan informasi diet berdasarkan
golongan darah berdasarkan hasil pengujian kepada kuisioner.
2. Aplikasi ini sudah layak untuk disebarkan karena mudah dalam pengoperasian
dan mampu membantu responden menjalankan diet golongan darah.
3. Aplikasi ini mudah dalam penyebaran karena menggunakan sarana media
penyimpanan online dan transfer file antar handphone.
5.2.Saran
Berdasakan hasil penelitian dan kuisioner responden didapatkan saran untuk
perkembangan aplikasi ini selanjutnya :
1. Untuk

pengembangan

aplikasi

selanjutnya,

sebaiknya

informasi

yang

ditampilkan diambil dari perkembangan terbaru diet golongan darah berdasarkan
sumber kepakaran golongan darah yang terpercaya.
2. Desain aplikasi ini dibuat lebih menarik lagi misalnya lebih menambah icon-icon,
animasi dan warna yang lebih menarik lagi.
3. Perhitungan berat badan ideal dirasa terlalu umum, perlu dipilah berdasarkan
kelompok usia tertentu
4. Memberikan penjelasan di setiap makanan, tidak hanya dengan gambar tetapi
juga penjelasan kenapa makanan tersebut bisa bermanfaat / netral / dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Pranowo, Aldesya J. 2010. Diet Sehat Alami Berdasarkan Golongan Darah. Yogyakarta:
Mediahati Pustaka.
M, Salahudin dan S, Rosa A. 2008. Pemrograman J2ME Belajar Cepat Pemrograman
Perangkat Telekomunikasi Mobile. Bandung: Informatika.
Raharjo, Budi. 2007. Tuntunan Pemrograman Java untuk Handphone. Bandung:
Informatika.
Sumber : http://kur2003.if.itb.ac.id/file/IF2281_J2ME-MIDP.pdf per tanggal 05 November
2011

