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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sekarang ini komputer telah mengalami banyak perubahan yang sangat 

pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks. 

Komputer yang pada awalnya hanya digunakan oleh para akademisi dan 

militer, kini telah digunakan secara luas di berbagai bidang, misalnya bisnis, 

kesehatan, pendidikan, psikologi, permainan dan sebagainya. Hal ini 

mendorong para ahli untuk semakin mengembangkan komputer agar dapat 

membantu kerja manusia atau bahkan melebihi kemampuan kerja manusia. 

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu 

komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan 

seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas (intelligent 

sistem) adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik 

artificial lintelligence. 

Sistem Pakar (Expert Sistem) adalah program berbasis pengetahuan yang 

menyediakan solusi-solusi untuk masalah-masalah dengan kualitas pakar. 

Sistem pakar merupakan program komputer yang meniru proses pemikiran 

dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. 

Implementasi sistem pakar dapat diterapkan dalam dunia kesehatan selain 

sebagai media informasi bagi masyarakat terutama penderita penyakit untuk 

mengetahui jenis penyakit yang diderita sebagai diagnosa awal, juga sebagai 

alat bantu bagi dokter untuk dapat mengambil keputusan secara cepat dan 

lebih akurat. 

Terkadang orang tua sekarang tidak tahu sama sekali apa yang terjadi pada 

anak mereka sehingga mereka tidak begitu terlalu memperhatikan kondisi 

anak. Mereka harus menemui dan langsung berkonsultasi dengan dokter 

spesialis anak jika ingin mengetahui tentang penyakit dan gejala gangguan 

pada anaknya. Tapi yang menjadi kendala sekarang adalah biaya dan waktu 
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jika orang tua ingin berkonsultasi. Orang tua sekarang sering disibukkan 

dengan rutinitas keseharian yang membuat mereka tidak sempat berkonsultasi 

langsung dengan dokter. Kemudian faktor biaya yang sering kali mahal dalam 

berkonsultasi. Dalam berkonsultasi pun terkadang para orang tua tidak 

mendapatkan penjelasan yang rinci dari dokter apa yang terjadi pada anak 

mereka. Dokter mungkin hanya memaparkan sedikit dari sebagian banyak 

gejala-gejala yang ada. 

Pengetahuan yang disimpan di dalam sistem pakar umumnya diambil dari 

seorang manusia yang pakar dalam masalah tersebut dan sistem pakar itu 

berusaha meniru metodelogi dan kinerjanya (performance). Salah satu 

implementasi yang diterapkan sistem pakar dalam bidang kesehatan yaitu 

sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada anak. 

Dengan adanya sistem pakar ini dapat membantu langsung para orang tua 

untuk melakukan dan mengobati anak mereka jika terserang penyakit. Orang 

tua tidak perlu lagi berkonsultasi ke dokter spesialis anak yang juga harus 

membutuhkan waktu dan biaya untuk bertemu dokter tersebut. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan 

merumuskan masalah yang ada agar tidak terjadi kerancuan. Adapun 

perumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan Kerja Praktek adalah : 

“ Bagaimana membuat suatu program sistem pakar untuk mendiagnosa 

penyakit anak di Klinik Dr. Suwito Bangka Barat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP sehingga dapat membantu orang tua untuk 

mengetahui penyakit pada anak dengan petunjuk yang di berikan oleh 

program aplikasi sistem pakar ini ”. 

 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan laporan kerja praktek ini 

adalah membuat suatu sistem yang bermanfaat bagi para orang tua yaitu 

sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada anak. Dari sistem pakar ini 
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dapat memberikan informasi awal buat para orang tua dan juga sebagai alat 

bantu bagi dokter untuk menentukan penyakit yang ada secara cepat dan tepat 

sehingga dapat langsung diputuskan pengobatan yang efektif dan benar. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam pembuatan aplikasi sistem pakar ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Sistem pakar ini bersifat dinamis, dimana admin dapat melakukan 

penambahan, perubahan dan penghapusan data. 

b. Sistem pakar ini langsung membahas bagaimana cara penyembuhan 

penyakit anak. 

c. Sistem pakar ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database 

MYSQL. 

d. Sistem pakar ini hanya untuk mendiagnosa penyakit anak mulai dari lahir 

sampai usia 11 tahun. 

e. Sistem pakar ini menggunakan metode Forward chaining dalam 

penyelesaian dan pengambilan keputusan. 

 

1.5 METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian terdiri dari metode pengumpulan data, analisa dan 

rancangan sistem pakar dan rekayasa sistem. 

1.5.1 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dipecahkan. 
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1.5.2 ANALISA DAN RANCANGAN SISTEM PAKAR 

Analisa dan rancangan sistem pakar terdiri dari analisa masalah, 

penyelesaian masalah dan rancangan sistem pakar. 

a. Analisa Masalah  

Analisa masalah adalah langkah-langkah apa saja yang 

dilakukan dalam menguraikan ataupun yang akan diuraikan dalam 

sistem pakar ini. Analisa masalah sangat diperlukan untuk 

mengetahui permasalahan apa yang dihadapi dalam proses 

pembuatan aplikasi ini. 

 

b. Penyelesaian Masalah 

Langkah penyelesaian masalah dilakukan setelah analisa 

masalah yaitu dengan menyusun Basis Pengetahuan yang 

dilakukan dengan cara membuat tabel aturan. 

 

c. Rancangan Sistem Pakar 

Rancangan sistem pakar terdiri dari pembuatan metode inferensi 

(Forward chaining). Metode inferensi adalah suatu cara atau 

proses yang dilakukan dalam pengambilan suatu hasil keputusan 

sesuai fakta dan kaidah yang ada. 

 

1.5.3 REKAYASA SISTEM 

Rekayasa sistem terdiri dari membuat struktur basis data, 

merancang layar program, membuat algoritma dan implementasi dan 

pengujian. 

a. Membuat Struktur Basis Data 

Struktur basis data terdiri dari skema relasi dan kamus data. 

 

1) Skema Relasi 

tabel terdiri dari one-to-one, one-to-many, dan many-to-

many. 
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2) Kamus Data 

Kamus data terdiri dari tabel-tabel yang diperlukan di dalam 

database sebagai basis pengetahuan yang akan digunakan nanti 

saat sistem pakar dijalankan. 

 

b. Merancang layar program 

Merancang layar program sangat diperlukan karena ini merupakan 

tahapan dalam proses pembuatan sebuah aplikasi atau program. 

 

c. Membuat Algoritma 

Membuat algoritma yaitu membuat flowchart program. Flowchart 

program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-

langkah dari proses program sistem pakar yang sedang dijalankan 

atau di eksekusi. 

 

d. Implementasi dan Pengujian 

Implementasi dan pengujian terdiri dari uji kasus, spesifikasi 

hardware dan software dan cara menjalankan sistem pakar. 

1) Uji Kasus 

Uji kasus merupakan pengujian aplikasi sistem pakar yang 

terdiri dari pengujian blackbox. 

 

2) Spesifikasi hardware dan software 

Spesifikasi hardware dan software adalah penulisan spesifikasi 

komponen-komponen apa saja yang diperlukan dalam 

pembuatan aplikasi ini sehingga berhasil menjadi sistem pakar 

yang baik dan bisa digunakan oleh user dengan baik. 
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e. Cara menjalankan sistem pakar 

Menjalankan sistem pakar merupakan tahapan-tahapan yang 

dilakukan dalam menggunakan sistem pakar yaitu dengan 

menampilkan screenshot yang diambil dari aplikasi sistem pakar 

tersebut. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar lebih jelas dan mudah untuk dimengerti, maka penulis akan 

memberikan rangkuman dari pembuatan tugas akhir ini untuk memberikan 

gambaran – gambaran pokok sebagai berikut :   

 

BAB  I.   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, tujuan dan 

manfaat, metode penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

 

BAB  II.  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diambil. 

 

BAB  III. ORGANISASI 

Bab ini membahas tentang penjelasan mengenai instansi KP, sejarah, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang setiap bagian organisasi, Arsitektur teknologi 

informasi pada instansi, dan Proses bisnis perusahaan. 

 

BAB  IV.  PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang Definisi masalah dan penyelesaian, Rancangan 

basis data, Flowchart aplikasi, Algoritma penyelesaian masalah dan 

pembahasannya, Rancangan layar beserta penjelasannya, Penggunaan 

program (manual proses instalasi dan penggunaan program), Uji coba program 

dengan contoh data, Kelebihan dan kekurangan program. 
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BAB  V.   PENUTUP 

Penutup terdiri dari dua, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

rangkuman secara singkat dari hasil pembahasan masalah. Sedangkan saran 

berisi harapan dan kemungkinan lebih lanjut dari hasil pembahasan masalah 

yang diperoleh untuk menuju lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


