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Penl'usunan rnenu diet beftujuan untuk memberilian resep-l'esep makanan
dan -iumlah porsi yang dapat dikonsumsi agar kcbufuhan energi dan gizi penderita
dan d:et 1'ang diialanin'"'a terpenuhi. \{enu diet adalah rnenu maka:r sehari-hari
untuk satu orang penderita dalam benfok resep-tesep makanan..,ang dibagi dalair,
treberapa kali nalar: dalarn sehari dan disusun untuk h+berapa hari, dengan
kandungan energi dan gizi rnenu .y-ang disusun memenuhi kebutuhan energi dan
gizi yarrg diperlukan penderite. \{enu Ciet ya:rg biasaala disusun secara manual
oleh dokter dan ahli gizi terdiri dari daftsr bahan makanai-, -v-ang dian-iurkan daftar
bahan makanan 1,ang dihindari, daftar cara masak resep .vang dian-jurkan, daftar
cara masak r€sep :rang itihindari. nilai gizi lang halus dipenuhi per hari dan
pembagian makan se.hari besarta conloh jumlah rnckanan i'ang dapat dikonsumsi.
Menu diet yang disusun gec.ara manual belum di*ujudkan dalarrr resep dan
membutuhken $'aktu unluk mencari resep .\at?g sesuai dan rnenghitung -iucrlah
makanan yang dapat dimakan. Penlusunan menu diet derrgan kompuler
memberikan resep berserfa jumlah porsi resep ]rang dapat dikonsurnsi 3'ang telah
dianalisis dengan lar,gkah-langkah yarrg tclah tefiitruktur dan memperhatikan
kriteria bahan dan cara masak resep yang ditentuken ilokler <lan ahli. gizi,.

Tujuan tugas akhir ini adalah meinbuat sistem penurtiaflg keputusan Jang
lerdrrr dari basis dat4 pemedelan, dan antar *urka pemakai u*FJk rnen)4rsurr
r,'ariasi menu makan sesuai dengan hebutuhan gizi dan diet yang dijalani dalam
upal'a menjaga dan merehabililasi kesehatan. Pemal,;ai sistem ini adalah dolter
dan ahli gizi.

L.{odel 1'ang digunakan dalam Rrga-s akhir ini adalah model pefirograman
linier dengan mengunakan metode simple hs. l'iilai yang dioptimalkan adalah
meminimalkan bia5'a belaqia makanan. Kandungan anergi dan gizi bahan
rnakanan diperoieh dengan rrrengunakan Daliar Komposisi Bahan \dakanan.
Setiap resep dihitung kandturgan energi dan gizinl'a dari bahan-bahan nakanan
yang digunakan. Resep-resep dikeiompokkar' dalam beberapa kategori. Setiap
waktu makan rnenu diet terdiri dari beberapa kateg*ri rcsep. Kategcri resep ]'ang
dipilih harus rnewakili setiap kclompok makanan untuk inenjamin seinua zat gizi
ierpenuhi. liilai gizi diterjemahkan dalam nilai maksimal dan nilai minimal
kandungan energi dan gizi menu diet. Resep --vang telah cliseleksi dan termasuk
dalam katcgorikategari yang dipilih tiap rvaktu makan tlimasukkan ke dalam
tabel simpleks urrtuk selanjutn-va dihitung jurnlah porsi r'lsep dapal yang
dikansumsi tiap rvaktu makan. Pembualan sistem penunjang keputusan untuk
penl'r.rsurutn menu diet ini dapat menghasilkan variasi meru rrrakan perhari unfuk
satu erang penderita dengan kcndungan energi dan gizi menu diet sesuai dengan
kebutuhan energi dan gizi penderik.

Prcgrarn penFrsunen menu rliet diimplsment?siken mengunakan bahasa
pemrograman Pcv,er Builder 5.4.


