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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi, khususnya komputer, telah 

merambah ke berbagai bidang di masyarakat. Penggunaan sistem yang 

telah terkomputerisasi meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan manusia. 

Salah satu perkembangan dari teknologi ini adalah sebuah program 

yang disebut sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer 

yang mendukung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia 

mengenai suatu bidang spesifik. Bidang kesehatan menjadi suatu bidang 

yang sering menggunakan sistem pakar ini. 

Pada laporan Kuliah Praktek ini kami akan membuat sistem pakar 

yang merujuk pada sebuah praktek pribadi yang dimiliki oleh seorang Dr. 

Shinta Rahmayani, Sp.KK di salah satu wilayah Pangkalpinang. Sistem 

pakar ini dibuat agar pasien dapat berkonsultasi tentang kesehatan yang 

berhubungan dengan penyakit jamur kulit tanpa harus datang ke tempat 

dokter praktek spesialis jamur kulit. Dengan adanya sistem pakar ini, 

diharapkan pasien dapat mendiagnosa sendiri penyakit yang dirasakan 

melalui interaksi dengan program komputer. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan 

dipecahkan adalah “Bagaimana membangun suatu Sistem Pakar Diagnosa 

Penyakit jamur kulit Menggunakan teknologi berbasis web pada praktek 

pribadi Dr. Shinta Rahmayani, Sp.KK?” 

 

1.3 Batasan Permasalahan 

 Untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada maka perlu dibuat suatu ruang lingkup 
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permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan masalah dari penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem Pakar ini mencakup penyakit jamur kulit berdasarkan 

topografi (bentuk klinis). 

2. Basisdata sistem ini menggunakan MySQL. 

3. Penulis tidak membenarkan dengan pasti hasil diagnosa penyakit 

jamur kulit. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah membangun suatu Sistem 

Pakar Diagnosa Penyakit jamur kulit Menggunakan teknologi berbasis 

web pada praktek pribadi Dr. Shinta Rahmayani, Sp.KK. 

Manfaat dari sistem yang dibangun ini, diharapkan dapat 

memudahkan para pihak yang terkait untuk melakukan konsultasi terhadap 

penyakit jamur kulit. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan laporan 

Kuliah Praktek ini dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Observasi proses data konsultasi pasien dengan dokter spesialis. 

2. Studi Literatur dengan mencari referensi terkait teknologi web 

untuk pembangunan suatu Sistem Pakar. 

3. Pembangunan Sistem Pakar dengan metode Certainty Factor. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami isi dari 

laporan Kuliah Praktek ini, penulis menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai pengetahuan yang menjadi 

dasar teori dipergunakan untuk mendukung pokok 

pembahasan, yaitu sistem pakar, komponen sistem pakar, 

klasifikasi sistem pakar, sifat dan karakteristik sistem pakar, 

penyakit jamur kulit, Metode Certainty Factor, 

pengembangan RPL dengan metode terstruktur, HTML, 

PHP, MySQL, dan penelitian terdahulu. 

 

BAB III  ORGANISASI 

Berisi sejarah pribadi praktek pribadi Dr. Shinta Rahmayani, 

Sp.KK, struktur organisasi, tugas dan wewenang setiap 

bagian organisasi, dan arsitektur teknologi informasi pada 

instansi. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi definisi masalah, analisa sistem berjalan, 

Activity Diagram sistem berjalan, analisa sistem usulan, Use 

Case Diagram, Sequence Diagram, rancangan layar, 

rancangan basis data, spesifikasi basis data, dan tampilan 

layar. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan jawaban hasil 

penelitian Kuliah Kerja (KP) dari permasalahan yang timbul, 

penyelesaian permasalahan dan perbaikan serta saran-saran 
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yang diberikan sebagai tindak lanjut yang diperlukan untuk 

melakukan generalisasi perbaikan di masa yang akan datang. 

 


