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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

     Perkembangan ilmu kedokteran mengalami kemajuan pesat yang ditandai 

dengan ditemukannya penyakit-penyakit tropis baru yang belum teridentifikasi 

sebelumnya. Para dokter ahli terus mencoba menemukan solusi untuk mengatasi 

penemuan baru dan selalu mencoba memberikan pelayanan terbaik terhadap para 

pasien.  

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

mengalami gangguan kesehatan. Anak sangat rentan terhadap kuman penyakit dan 

kurangnya kepekaan terhadap gejala suatu penyakit merupakan ketakutan 

tersendiri bagi orang tua. Orang tua merupakan orang awam yang kurang 

memahami kesehatan. Apabila terjadi gangguan kesehatan terhadap anak maka 

mereka lebih mempercayakannya kepada pakar atau dokter ahli yang sudah 

mengetahui lebih banyak tentang kesehatan, tanpa memperdulikan apakah 

gangguan tersebut masih dalam tingkat rendah atau kronis. Namun dengan 

kemudahan dengan adanya para pakar atau dokter ahli, terkadang terdapat pula 

kelemahannya seperti jam kerja (praktek) terbatas dan banyaknya pasien sehingga 

harus menunggu antrian. Dalam hal ini, orang tua selaku pemakai jasa lebih 

membutuhkan seorang pakar yang bisa memudahkan dalam mengdiagnosa 

penyakit lebih dini agar dapat melakukan pencegahan lebih awal yang sekiranya 

membutuhkan waktu jika berkonsultasi dengan dokter ahli. Karena hal tersebutlah 

maka dibutuhkan suatu alat bantu yang dapat mendiagnosa penyakit anak berupa 

suatu sistem pakar.  

     Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang 

mempelajari bagaimana “mengadopsi” cara seorang pakar berfikir dan bernalar 

dalammenyelesaikan suatu permasalahan, dan membuat suatu keputusan maupun 

mengambil kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. Dasar dari sistem pakar 

adalah bagaimana memindahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar ke 
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dalam komputer, dan bagaimana membuat keputusan atau mengambil kesimpulan 

berdasarkan pengetahuan itu. 

1.2 Rumusan Masalah  
 

      Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

bagaimana merancang suatu sistem pakar yang dapat digunakan untuk 

mendiagnosa suatu jenis penyakit berdasarkan gejala yang dirasakan user, 

sehingga user menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.  

Berikut ini adalah masalah yang ada dan berkaitan dengan penyakit anak 

sehingga dibutuhkan sistem pakar pada penyakit anak: 

a. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang jenis-jenis penyakit 

anak dan bagaimana menanganinya. 

b. Kurangnya pemahaman tenaga medis mengenai penyakit anak yang lebih 

kompleks. 

c. Tidak tersedianya fasilitas yang memadai untuk penanganan suatu penyakit 

anak. 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Membangun suatu sistem diagnosa penyakit khususnya penyakit anak dengan 

suatu program komputer. 

b. Memudahkan tenaga pelayanan kesehatan dalam melakukan diagnosa 

penyakit khususnya penyakit anak. 

Manfaat dari hasil penelitian diharapkan : 

a. Untuk  meningkatkan mutu / kualitas pelayanan kesehatan terhadap pasien 

serta ketepatan hasil diagnosanya. 

b. Untuk memudahkan tenaga pelayanan kesehatan dalam melakukan diagnosa 

penyakit khususnya penyakit anak. 
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1.4 Metodologi Riset 

      Pengerjaan Tugas Akhir ini menggunakan metodologi : 

a. Studi literatur 

Bertujuan untuk mempelajari dan memahami teori dasar tentang Sistem Pakar, 

dan materi lain yang berhubungan dengan pembuatan program. 

b. Pengumpulan data dan studi lapangan 

Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan informasi jenis, gejala 

dan pengobatan penyakit anak baik melalui konsultasi dengan pakar (dokter 

atau pakar kesehatan) maupun sumber literatur lainnya. 

 

c. Analisa dan perancangan 

Pengembangan perangkat lunak sistem dengan tahapan sesuai dengan tahapan 

pada Sistem Pakar Untuk Diagnosa Penyakit Anak sebagai berikut:  

1. Identifikasi Masalah 

Masalah yang terjadi sekarang ini adalah banyak penyakit anak yang 

masih belum diketahui jenis penyakit yang diderita dan seringkali pakar 

atau karena begitu kompleksnya penyakit anak, maka dokter/pakar harus 

mendalami lebih jauh gejala yang dialamai pasien dan mencoba tindakan 

pengobatan mana yang harus dijalani sampai ditemukan pengobatan yang 

sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. 

2. Analisis dan Akuisisi Pengetahuan 

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang 

diperoleh, yaitu data dan informasi tentang jenis-jenis penyakit, gejala 

yang menyertai serta tindakan pengobatan apa yang mesti dilakukan. 

Selain itu pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan pengetahuan dan 

pengalaman dari pakar (dokter dan literatur yang terkait). 

3. Pemilihan Tools 

Merupakan tahap pemilihan tools yang akan digunakan untuk membangun 

sistem pakar. 
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d. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung kegiatan yang sedang 

dilakukan. Saat melakukan observasi dapat pula melakukan validasi terhadap 

informasi yang diberikan pada saat wawancara. Pengumpulan data dengan 

mengamati langsung berdasarkan sumber-sumber yang ada. 

e. Metode Wawancara 

Metode wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak 

terkait dalam hal ini seorang dokter, guna memperoleh data yang tepat 

sehingga perancangan aplikasi sesuai dengan tujuan semula. 

 

1.5 Batasan Masalah 

a. Sistem pakar ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL. 

b. Menggunakan metode Forward Chaining (pelacakan ke depan). 

c. Diasumsikan bahwa data dimasukkan oleh pakar atau orang yang mengetahui 

perubahan jenis, gejala dan langkah pengobatan penyakit anak. 

d. Jenis penyakit yang dibahas sebanyak 10 penyakit anak yaitu Tuberculosis, 

Thypus, Infeksi Usus Buntu, Sindrom Nefrotik, Infeksi Ginjal, Gagal Ginjal 

Kronik, Endokarditis, Meningitis, Retinoblastoma, Leukemia beserta gejala 

dan pengobatannya. 

e. Sumber pengetahuan diagnosis praktis diperoleh dari seorang pakar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan dalam sistematika 

penulisan menjadi 5 (lima) bab, terdiri dari: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, 

metodologi riset, rumusan masalah, batasan masalah serta sistematika 

penulisan skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan langsung dengan 

permasalahan atau pertanyaan penelitian berdasarkan landasan teori. 

 

BAB III PEMODELAN PROYEK 

Bab ini menguraikan tentang pemodelan proyek penelitian yang meliputi 

objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi deliveriables, penjadwal 

proyek, dan rencana anggaran belanja.  

 

BAB IV ANALISA DAN RANCANGAN 

Dalam Bab ini akan dibahas analisis system pakar, kemudian membahas 

perancangan system pakar yang akan dibuat.Bab ini menguraikan tentang 

analisa rancangan, penyelesaian masalah, rancangan system pakar, struktur 

basis data, rancangan layar program system pakar, algoritma, implementasi, 

kelebihan dan kekurangan program. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian tugas akhir ini serta saran-saran 

untuk pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


