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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini komputer merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam 

perkembangan teknologi informasi. Terdapat sebuah teknik komputer yang 

berfungsi untuk mengolah pengetahuan yaitu Kecerdasan Buatan atau Artificial 

Intelligence. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan adalah Sistem Pakar atau 

Expert System yang sudah banyak digunakan pada saat ini. Salah satu 

implementasi sistem pakar yang diterapkan adalah dalam bidang kesehatan, 

sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui gejala penyakit terlebih 

dahulu tanpa harus berkonsultasi langsung dengan dokter. Sistem pakar yang 

dibangun pada penelitian ini adalah sistem pakar untuk penyakit kulit. 

Kulit menurut
[1]

 merupakan organ tubuh yang paling kompleks untuk 

melindungi manusia dari pengaruh lingkungan. Menurut
[2]

 kulit dikatakan sehat 

apabila lapisan luar kulit mengandung lebih dari 10% air. Hal itu disebabkan oleh 

karena adanya regulasi keseimbangan cairan di dalam kulit. Karena itu apabila 

kita tidak memperhatikan kesehatan kulit kita, maka kita dapat terkena berbagai 

macam penyakit kulit.  

Penyakit kulit memiliki banyak jenisnya, sehingga terkadang kita bingung 

dengan gejala-gejala yang kita alami. Misalnya, gejala gatal bukan cuma terjadi 

apabila terkena panu atau jamur tetapi bisa juga terjadi karena penyakit lain, 

misalnya urtikaria atau yang biasa kita kenal dengan aber. Karena itu kita harus 

menemui dokter untuk berkonsultasi secara langsung tentang penyebab gejala 

yang kita alami. Tetapi terkadang banyak orang yang terkendala jarak dan waktu 

ataupun biaya untuk pergi ke dokter hanya untuk mengetahui penyakit yang 

diderita berdasarkan gejala yang dialami. Terkadang juga masyarakat takut untuk 

menemui dokter karena takut terdeteksi penyakit-penyakit berbahaya lainnya dan 

masyarakat saat ini juga cenderung meremehkan penyakit kulit karena kurangnya 

informasi dan pengetahuan tentang penyakit kulit tersebut. 
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Dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini, kita dapat 

mendeteksi penyakit kulit berdasarkan gejalanya tanpa harus menemui dokter 

secara langsung. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah kecerdasan 

buatan (Atificial Intelligence). Sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan 

buatan yang menggunakan pengetahuan manusia untuk memecahkan masalah-

masalah yang biasanya membutuhkan keahlian seorang pakar.  

Metode yang akan diterapkan dalam sistem pakar ini adalah metode 

certainty factor (CF). Metode ini digunakan untuk mengakomodasi ketidakpastian 

pemikiran (inexact reasoning) seorang pakar. Seorang pakar, (misalnya dokter) 

sering kali menganalisis informasi yang ada dengan ungkapan seperti “mungkin”, 

“kemungkinan besar”, “hampir pasti”. Untuk mengakomodasi hal ini kita 

menggunakan certainty factor (CF) guna menggambarkan tingkat keyakinan 

pakar terhadap masalah yang sering dihadapi
[3]

. 

Perkembangan pada bidang teknologi informasi saat ini juga terus 

berkembang, salah satu media telekomunikasi yang banyak digunakan pada saat 

ini adalah smartphone dengan operating system android. Sebelumnya telah 

dilakukan penelitian oleh
[4]

 dalam penelitian yang berjudul “Mobile Expert System 

Using Fuzzy Tsukamoto for Diagnosing Cattle Disease”. Penelitian selanjutnya 

oleh
[5]

 dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Sistem Pakar Untuk 

Mendiagnosa Penyakit Kulit Pada Manusia Dengan Menggunakan Metode 

Certainty Factor”. Penelitian lain juga dilakukan oleh
[6]

 dalam penelitian yang 

berjudul “Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Pada Ayam Dengan Metode 

Certainty Factor Berbasis Android”. Penelitian berikutnya oleh
[7]

 dalam 

penelitian yang berjudul “Implementasi Metode Certainty Factor Dalam 

Mendiagnosa Penyakit Kulit”. Penelitian lain dilakukan oleh
[8]

 yang berjudul 

“Aplikasi Pakar Untuk Diagnosa Penyakit Kulit Menggunakan Metode Forward 

Chaining di Al Arif Skin Care Kabupaten Ciamis”. Penelitian selanjutnya oleh
[9]

 

dalam penelitian yang berjudul “Reasoning Techniques for Diabetics Expert 

Systems”. Sebelumnya juga telah dilakukan penelitian oleh
[10]

 yang berjudul 

“Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Sapi dengan Metode Certainty Factor Berbasis 

Android”. Penelitian berikutnya oleh
[11]

 dalam penelitian yang berjudul 
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“Penerapan Metode Certainty Factor dalam Sistem Pakar Pendeteksi Resiko 

Osteoporosis dan Osteoarthritis”. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh 

Penelitian lain oleh
[12]

 dalam penelitian yang berjudul “An expert system for the 

diagnosis and management of oral ulcers”. Penelitian lain juga dilakukan
[13]

 yang 

berjudul “Penerapan Metode Certainty Factor Pada Sistem Pakar Untuk 

Mendiagnosa Penyakit Autoimun”. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibangun sebuah sistem pakar 

yang berbasis android sehingga dapat memudahkan kita dalam mengetahui 

penyakit dari gejala-gejala yang kita alami dengan cepat dan hemat biaya. Serta 

menerapkan metode certainty factor (CF) dalam penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul 

“Penerapan Metode Certainty Factor Dalam Sistem Pakar Pendeteksi 

Penyakit Kulit Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas adalah :  

1. Bagaimana merancang dan membangun suatu sistem pakar pendeteksi 

penyakit kulit berbasis Android ? 

2. Bagaimana menerapkan  metode certainty factor pada sistem pakar 

pendeteksi penyakit kulit ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang dapat 

memudahkan kita untuk mengetahui penyakit kulit berdasarkan gejala yang 

dialami. 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dengan baik kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan 

penerapan metode certainty factor dalam sistem pakar pendeteksi penyakit 

kulit berbasis android. 
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2. Mengenalkan sistem pakar kepada masyarakat umum. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi 

tentang jenis penyakit kulit berdasarkan gejala yang dialami dimanapun dan 

kapanpun. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana 

cara menangani penyakit kulit yang dialami. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan-batasan masalah yang perlu ditetapkan agar 

mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah : 

1. Penyakit yang dibahas pada penelitian ini adalah penyakit kulit. 

2. Penyakit yang dapat diidentifikasi sebanyak 12 penyakit kulit. 

3. Metode penalaran yang digunakan yaitu metode certainty factor. 

4. Output yang dihasilkan berupa jenis penyakit kulit, gejala atau berapa 

persen hasil dari jenis penyakit kulit yang dialami dan cara mengatasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan juga sistematika 

penelitian. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan judul 

penelitian yang diambil oleh peneliti. Teori-teori tersebut didapat 

berdasarkan buku, jurnal ilmiah, dan juga informasi yang didapat 

langsung dari pihak yang bersangkutan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang model pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian, dan tools (alat bantu dalam analisis dan merancang aplikasi). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis permasalahan yang diambil oleh peneliti, analisis 

sistem usulan dan alur rancangan sistem pakar berbasis android. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan berdasarkan masalah yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


