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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu di bidang kedokteran saat ini mengalami kemajuan pesat 

dengan ditandai penemuan-penemuan penyakit tropis baru yang belum 

terindentifikasi sebelumnya. Para dokter ahli terus mencoba menemukan solusi 

untuk mengatasi penemuan baru dan selalu mencoba memberikan pelayanan 

terbaik terhadap para penderita/pasien. 

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia, karena siapa saja dapat 

mengalami gangguan kesehatan. Salah satunya masalah pernafasan yaitu asma, 

Asma adalah  suatu inflamasi kronik dari saluran nafas yang menyebabkan aktivitas 

respirasi terbatas dan serangan  tiba- tiba  memerlukan  tatalaksana segera dan 

kemungkinan menyebabkan kematian.[1] 

Di Indonesia, asma termasuk 10 besar penyakit yang menyebabkan 

kematian dan kesakitan berdasarkan Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT). Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Nasional tahun 

2013, diperoleh data pravalensi asma di Indonesia mencapai 4,5% dari seluruh 

penduduk Indonesia, dengan angka kejadian tinggi pada usia 15 tahun hingga 44 

tahun.[2] 

Asma penyakit yang sulit disembuhkan dikarenakan faktor-faktor pemicu 

yang sering kita temui seperti debu, asap rokok, stres, lingkungan yang polutan, 

makanan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi pernapasan yang 

menyebabkan penyempitan aliran udara sehingga udara yang masuk berkurang. 

Adapun gejala-gejala asma yang timbul yakni, batuk, sesak nafas, nafas berbunyi, 

nyeri pada dada, sulit tidur dan masih banyak lagi. Terkadang banyak masyarakat 

yang tidak tahu gejala-gejala asma tersebut dan tidak menghiraukan untuk 

mengecek gejala-gejala yang terjadi sehingga serangan asma semakin parah jika 

tidak ditangani oleh seorang dokter atau pakar asma. Masyarakat mempunyai 
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kesibukan tersendiri dan sering lupa untuk mengecek gejala-gejala tersebut ke 

dokter, hal ini mengakibatkan semakin banyak para penderita asma.  

Dari masalah diatas peneliti mempunyai ide untuk membuat sistem pakar 

diagnosa penyakit asma dengan metode naive bayes berbasis android untuk 

memudahkan masyarakat mendiagnosa penyakit asma secara mandiri tanpa pergi 

ke dokter atau seorang pakar asma. Untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan 

asma yang diderita oleh masyarakat sehingga dapat di tindaklanjuti lebih awal 

untuk proses yang lebih tepat agar dapat mengurangi para penderita asma yang 

sudah parah karena tidak melakukan diagnosa secara berkala. 

Sistem pakar ini menggunakan metode naive bayes merupakan metode 

probabilistik pengklasifikasian sederhana berdasarkan Teorema Bayes dimana 

pengklasifikasian dilakukan melalui training set sejumlah data secara efisien. 

Teorema Bayes sendiri dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu 

memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya 

sehingga dikenal sebagai Teorema Bayes. Data pada penelitian ini diperoleh dari 

seorang pakar sehingga hasil dari diagnosa penyakit menggunakan rumus bayes 

pada penyakit asma sesuai dengan data yang telah ditentukan oleh pakar.[3] 

Penelitian terdahulu yang terkait, Pertama, Bella Anita Agustin Maulina , 

Harrison D.S 2016, dengan judul “Sistem Pakar Diagnosis Hama Dan Penyakit  

Tanaman Kacang Tanah Berbasis Desktop Dengan Metode Backward Chaining”. 

Kedua, Rahmi Ras Fanny,dkk 2017, dengan judul “Perancangan Sistem Pakar 

Diagnosa Penyakit  Asidosis Tubulus Renalis Menggunakan Metode Certainty  

Factor  Dengan Penulusuran Forward Chaining”. Ketiga, , Sri Wahyuni 

Nasution,dkk 2017, dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa Anoreksia Nervosa 

Menerapkan  Metode Case Based Reasoning”. Keempat, Fetty Nurlaela 2013, 

dengan judul “Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Penyakit Gigi Pada Manusia”. 

Kelima, Indriana Candra Dewi,dkk 2015, dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa 

Penyakit Sapi Potong Dengan Metode Naive bayes”. Keenam, Qonita, Ahmad 

Izzuddin 2016, dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa Awal Kanker Serviks 

Menggunakan Metode Naive bayes Berbasis Android”. Ketujuh, Novianto Donna 

Prayoga, dkk 2018, dengan judul “ Sistem Diagnosis Penyakit Hati Menggunakan 
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Metode Naive bayes”. Yang terakhir, Delpiah Wahyuningsih, Eli Patima, 2018, 

dengan judul “ Penerapan Naive bayes Untuk Penerimaan Beasiswa “. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut yang telah kita ketahui dapat disimpulkan 

perumusan masalahnya adalah  

1. Bagaimana merancang dan membangun suatu sistem pakar untuk 

mendiagnosa suatu jenis penyakit asma berdasarkan gejala yang dirasakan 

pengguna? 

2. Bagaimana menerapkan Metode Naive bayes untuk sistem pakar diagnosa 

penyakit asma berbasis android? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Memudahkan pengguna dalam mendiagnosa penyakit asma. 

2. Memberikan hasil diagnosa asma yang telah dilakukan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah 

1. Memberikan kemudahan bagi orang awam maupun pakar sehingga dapat 

lebih memudahkan dalam mendapatkan penanganan lebih dini pada 

gangguan penyakit asma. 

2. Para orang tua dapat mengontrol kesehatan anak-anaknya dalam melakukan 

diagnosa penyakit asma. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Menggunakan Metode Naive bayes. 

2. Jenis penyakit yang digunakan ada 6 macam dan gejala sebanyak 35. 

3. Data-data penunjang penyakit yang digunakan dari anak sampai dewasa. 



 

4 
 

4. Sistem pakar yang dirancang berbasis android. 

5. Sistem pakar ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit asma. 

6. Pengolahan data dilakukan oleh admin dengan menggunakan apache sebagai 

web server dan mysql sebagai database server. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai definisi landasan teori yang 

digunakan sebagai teori pendukung dalam proses penelitian 

seperti definisi, Metode dan tools pengembangan perangkat 

lunak. 

BAB III METODODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi Metode penelitian yang terdiri dari 3 bagian yaitu 

model pengembangan sistem, Metode pengembangan sistem 

dan tools pengembangan sistem sebagai pendukung dalam 

merancang sistem yang dibuat. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai analisis masalah, perancangan sistem 

dan implementasi sebagai hasil dari penelitian yang telah sudah 

dirancang. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan saran untuk meningkatkan dalam pengembangan 

aplikasi yang lebih baik. 


