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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sudah menjangkau di segala 

bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

bidang kesehatan kini memerlukan teknologi informasi yang cepat dan akurat yang 

mampu meningkatkan efektifitas kinerja dalam bidang tersebut. 

Telinga, hidung, dan tenggorokan dihubungkan satu sama lain oleh saluran 

yang dinamakan “Eustachian tube”, oleh karena itu infeksi pada hidung dapat 

menyebar ke tenggorokan dan sebaliknya. Penyakit THT (Telinga, Hidung, 

Tenggorokan) merupakan masalah kesehatan pada masyarakat, karena sering 

terjadi sepanjang tahun tanpa mengenal musim, umur, jenis kelamin, status sosial, 

dan daerah tempat tinggal.  Banyak faktor yang bisa menyebabkan penyakit THT, 

antara lain virus dan bakteri. Dokter – dokter spesialis THT mayoritas berada di 

pusat kota yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sering 

membiarkan dan hanya mengobati sekedarnya. Maka diperlukan sistem yang dapat 

mendiagnosis penyakit pada telinga, hidung, dan tenggorokan sebagai langkah awal 

untuk mengobati pasien, sehingga membantu penanganan dan penyembuhan pasien.  

Untuk membuat sistem diagnosis ini, diperlukan suatu metode yang dapat 

mengambil suatu keputusan. Salah satu solusi yang ditawarkan pada permasalahan 

diagnosis penyakit THT terdapat pada cabang ilmu komputer yakni pada kemajuan 

kecerdasan buatan, salah satu cabang dari Artificial Intelligence adalah Sistem 

Pakar. Sistem pakar dirancang untuk dapat menirukan keahlian seorang pakar 

dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode Dempster-Shafer yang merupakan teori matematika 

dari evidence. Di dalam teori tersebut akan memberikan sebuah cara dalam 

menggabungkan evidence dari beberapa sumber dan mendatangkan atau 

memberikan tingkat kepercayaan (dimana mengambil dari seluruh evidence yang 

tersedia.  
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Beberapa penelitian terdahulu sudah dilakukan untuk membuat suatu aplikasi 

sistem pakar. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Atha Milzam, 

Nurul Hidayat, dan Moch. Cholil Mahfud yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis 

Penyakit Sapi Menggunakan Metode Dempster-Shafer Berbasis Android[1], 

penelitian Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ginjal Dengan Metode 

Dempster-Shafer oleh Aprilia  Sulistyohati dan Taufik Hidayat[2]. Penelitian yang 

dilakukan oleh Achmad Igaz Falatehan, Nurul Hidayat dan Komang Chandra Brata 

yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Hati Menggunakan Metode Fuzzy 

Tsukamoto[3], penelitian Fitrah Rumaisa, Iwan ijayana, dan Tantri Nurafiani dengan 

judul Sistem Pakar Diagnosa Awal Kanker Serviks Dengan Metode Certainty 

Factor[4], dan penelitian yang dilakukan oleh Mardi Turnip dengan judul Sistem 

Pakar Diagnosa Penyakit THT Menggunakan Metode Backward Chaining[5]. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini penulis 

membangun sistem dalam mendiagnosis penyakit THT yang akan 

diimplementasikan dalam penelitian berjudul “Penerapan Metode Dempster-

Shafer Pada Aplikasi Sistem Pakar Diagnosis Penyakit THT berbasis 

Android”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam sistem pakar diagnosis penyakit THT menggunakan metode 

Dempster-Shafer berbasis android dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menerapkan metode Dempster-Shafer pada aplikasi sistem pakar 

diagnosis penyakit THT berbasis android? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem ini sebagai upaya untuk membantu 

kepakaran seorang dokter, sehingga dengan hanya menggunakan perangkat 

android saja pengguna akan dapat mengetahui informasi dengan cepat dan 

tepat ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk membantu mempermudah pembuatan sistem pakar diagnosis penyakit 

THT menggunakan metode Dempster-Shafer berbasis android ini agar tidak terlalu 

luas, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java (Android 

Studio Versi 3.0.1). 

2. Sistem ini menggunakan metode Dempster-Shafer. 

3. Database sistem ini menggunakan MySQL. 

4. Server Side menggunakan bahasa PHP. 

5. Client Side menggunakan bahasa pemrograman Java. 

6. Website administrator hanya bisa diakses oleh admin. 

7. Sistem ini dimaksudkan untuk dapat mendiagnosis penyakit THT. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membangun layanan kesehatan untuk diagnosa awal penyakit THT berbasis 

sistem pakar dengan menggunakan metode Dempster-Shafer. 

2. Merancang dan membangun suatu aplikasi berbasis sistem pakar dalam 

tampilan mobile android yang mampu memberikan kemudahan, kenyamanan 

serta anjuran terapi pengobatan yang cepat dan tepat. 

Manfaat : 

1. Layanan diagnosis penyakit THT ini diharapkan mampu memberikan solusi 

layanan kesehatan bagi masyarakat. 

2. Layanan diagnosis penyakit berbasis android ini diharapkan mampu 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi suatu jenis 

penyakit THT serta memberikan anjuran terapi pengobatan yang tepat dalam 

penanganan penyakit THT. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab 

untuk mempermudah dalam pembahasannya. Tiap-tiap bab masih merupakan satu 

kesatuan, dengan beberapa perincian sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

yang merupakan garis besar isi dari tiap bab. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori 

dasar yang mendukung judul dan mendasari pembahasan secara detail, 

serta tools/software (komponen) yang digunakan untuk pembuatan 

aplikasi. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian, dan alat bantu dlam analisis dan 

merancang aplikasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi antara lain : tinjauan umum yang menguraikan tentang 

gambaran umum objek penelitian, yang dipergunakan unntuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, berkaitan dengan 

kegiatan penelitian. Bab ini poin utamanya adalah analisis masalah, 

perancangan dan implementasi sistem. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan dapat mengemukaan kembali masalah 
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penelitian, menyimpullan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya 

menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat layak untuk digunakan. 

Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan.  


