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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak sangat mudah terserang pilek dan penyakit lainnya karena

berada dalam masa membangun sistem kekebalan tubuh. Gangguan alergi, seperti

asma dan alergi rhinitis (alergi serbuk sari) adalah masalah pernapasan yang

menyerang anak-anak.

Gangguan pernapasan termasuk salah satu penyakit yang sering menimpa

anak. Bukan saja anak menjadi rewel, asupan makan dan minumnya pun akan

terhambat jika pernapasannya tidak longgar, dan badannya tidak nyaman. Selain

mengenali gangguan pernapasan pada anak, yang harus diperhatikan juga cara

penanganannya.

Walau tubuh bayi masih mewarisi kekebalan dari ibunya selama di

kandungan, namun ia tidak terbebas dari serangan aneka bibit penyakit, mulai dari

virus, kuman, basil, sampai parasit, bahkan di ruangan rumah.

Di tempat publik paling banyak bibit penyakit virus selain kuman.

berbagai jenis virus berkeliaran bebas di udara, khususnya virus flu. Anak yang

diajak bepergian ke luar rumah berisiko tercemar bibit penyakit. Khususnya bibit

penyakit infeksi saluran pernapasan. Mungkin di dalam bus kota, kereta api, atau

di rumah sakit sendiri. Kita tak mungkin luput dari ancaman bibit penyakit yang

beredar di udara. Tak banyak yang dapat kita lakukan untuk menghalaunya. Satu

yang bisa kita lakukan, memperkuat daya tahan tubuh, dan seberapa mungkin

menghindar dari lokasi yang banyak beredar bibit penyakitnya, khususnya ketika

musim banyak orang sakit flu.



2

Gangguan pernapasan pada anak tersebut dapat diketahui dengan cepat

apabila masyarakat mampu mengidentifikasi jenis gangguan penyakit yang

menyerangnya secara cepat dan tepat berdasarkan pada gejala–gejala yang

muncul, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan hal-hal buruk yang akan

terjadi. Akan tetapi tidak semua masyarakat mampu mengidentifikasi jenis

gangguan penyakit tersebut karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki

dibidang tersebut.

Masyarakat dapat melakukan konsultasi kepada ahlinya, yaitu dokter atau

seorang pakar gangguan pernapasan pada anak untuk membantunya mengetahui

gejala penyakit, penyebab penyakit, jenis penyakit dan bagaimana cara

mengatasinya. Akan tetapi tidak semua masyarakat langsung bisa melakukan

konsultasi dengan dokter atau seorang pakar, disebabkan oleh beberapa faktor

diantaranya faktor ekonomi, faktor waktu, faktor jarak, dan lain sebagainya

sehingga menghambat proses penyelesaian masalah.

Dalam dunia komputer kita mengenal kecerdasan buatan (artificial

intelligence), kecerdasan buatan di sini merujuk pada mesin yang mampu berpikir,

menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan sama

seperti yang dilakukan oleh manusia. Salah satu bagian dari kecerdasan buatan

adalah sistem pakar (expert system). Sistem pakar menggunakan pengetahuan

seorang pakar yang dimasukkan kedalam komputer. Sistem pakar dapat

diaplikasikan dalam bentuk program aplikasi berbasis web, sehingga dapat

diakses dimanapun dan kapan pun selama terkoneksi ke jaringan internet,

sehingga tidak dibatasi ruang dan waktu.

Berdasarkan dari uraian di atas maka perlu dibuat sebuah aplikasi sistem

pakar, sehingga nantinya penelitian tentang gangguan pernapasan pada anak ini

dapat memberi manfaat yang signifikan dan sistem pakar gangguan pernapasan

pada anak ini dapat efektif, dalam hal ini penulis mengangkat suatu tema

“Aplikasi Sistem Pakar Untuk  Mendiagnosa Gangguan Pernapasan Pada Anak

Berbasis Web Menggunakan Metode Forward Chaining”.
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1.2 Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengaplikasikan sistem

pakar yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosa gangguan pernapasan

pada anak yang mampu membuat suatu keputusan yang sama sebaik dan

seperti pakar.

b. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Mempermudah pengguna untuk melakukan diagnosa terhadap gangguan

pernapasan pada anak.

2) Dapat digunakan sebagai dasar rujukan pengembangan sistem pakar yang

lebih kompleks lagi.

1.3 Metodologi Penelitian

Pada metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Metode Pengumpulan Data

Studi Pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang mendukung

serta berkaitan dengan penelitian ini dengan cara mempelajari buku, jurnal,

forum online, dan lainnya.

2. Analisa dan Rancangan Sistem Pakar

a. Analisa Masalah

Analisa masalah merupakan salah satu metode untuk mengambarkan suatu

masalah yang didapat untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

b. Penyelesaian Masalah

Penyelesaian masalah dilakukkan berdasarkan hasil analisa, dengan

menyusun data penyakit yang berbentuk tabel, membuat tabel penyakit,

membuat tabel gejala, membuat tabel aturan (relasi) dan membuat tabel

basis pengetahuan.
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c. Rancangan Sistem Pakar

Didalam Rancangan Sistem Pakar terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1) Metode Inferensi (Forward Chaining)

Metode inferensi (forward chaining)  digunakan untuk memandu

proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis

pengetahuan yang ada, memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model,

dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai

solusi atau kesimpulan. Pada sistem pakar ini akan digunakan

penalaran maju (forward chaining). Dengan menggunakan teknik

pencarian forward chaining yang dimulai dengan fakta yang diketahui,

kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian IF dan

rules IF-THEN.

2) Pohon Keputusan

Pohon keputusan digunaakan untuk pemetaan mengenai alternatif

pemecahan masalah. Pohon keputusan juga memperlihatkan faktor-

faktor kemungkinan/probablitas yang akan mempengaruhi alternatif

keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan

didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Konsep dari

pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan

aturan-aturan keputusan.

3. Rancangan Sistem

Didalam Rancangan Sistem terdiri dari beberapa tahap yaitu :

a. Membuat Struktur Basis Data

Struktur basis data digunakan untuk menjelaskan mengenai rancangan

basis data yang disusun berdasarkan pada rancangan ERD (Entity

Relationship Diagram) dan rancangan database.
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b. Merancang Layar Program

Merancang layar program merupakan hal yang cukup penting dalam

membuat suatu aplikasi. Merancang layar program digunakan untuk

membuat gambaran tampilan aplikasi program yang akan dibuat.

c. Membuat Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah logis tertentu untuk menyelesaikan suatu

masalah. Pada tahap ini algoritma yang digunakan berbentuk flowchart.

d. Implementasi dan Pengujian

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi dan pengujian terhadap

aplikasi yang dibangun. Setelah implementasi maka dilakukan pengujian

terhadap aplikasi. Aplikasi yang telah dibangun akan diimplementasikan

untuk mengetahui apakah program itu dapat berjalan seperti yang

diharapkan atau tidak. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai, uji kasus,

spesifikasi hardware dan software, cara menjalankan program dan

mendefinisikan kelebihan dan kekurangan program.

1.4 Batasan Masalah

Penulis menyadari perlu adanya pembatasan masalah dalam melakukan

penelitian. Adapun  batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi ini hanya untuk menentukan gangguan pernapasan pada anak,

kemudian sistem akan memberikan cara pengobatannya.

2. Aplikasi ini hanya untuk mendiagnosa gangguan pernapasan pada anak dari

lahir hingga 11 tahun.

3. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini adalah jenis gangguan pernapasan

pada anak dan cara pengobatannya.

4. Sistem pakar ini dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari buku dan sumber

yang berkompeten terhadap gangguan penyakit pernapasan pada anak.

5. Pengembangan aplikasi ini akan menggunakan metode inferensi forward

chaining.
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6. Sistem pakar untuk mendiagnosa gangguan pernapasan pada anak ini berbasis

web dengan menggunakan PHP dan HTML untuk pemrogramannya, MySQL

sebagai database, Adobe Photoshop dan software pendukung lainnya jika

diperlukan.

1.5 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, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB  II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan

yang diambil.

BAB  III PEMODELAN PROYEK

Bab ini membahas tentang pemodelan proyek yang meliputi objective dari

proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi deliverables, penjadwalan

proyek, work breakdown structure (WBS), milestone, jadwal proyek,

rancangan angaran biaya (RAB), dan struktur tim proyek
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BAB  IV ANALISA DAN RANCANGAN

Bab ini membahas tentang analisa dan rancangan sistem yang meliputi

analisa masalah, penyelesaian masalah, rancangan sistem pakar, rancangan

basisdata, rancangan antarmuka, algoritma dan implementasi.

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.


