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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang 

         Perkembangan ilmu kedokteran saat ini mengalami kemajuan pesat yang 

ditandai dengan ditemukannya jenis-jenis penyakit tropis baru yang belum 

teridentifikasi sebelumnya. Para ahli dokter terus menerus mencoba menentukan 

solusi untuk mengatasi penemuan baru dan akan memberikan pelayanan terbaik 

bagi para pasien. 

         Kesehatan merupakan hal yang terpenting dan berharga bagi manusia, 

karena siapa saja akan mengalami gangguan kesehatan. Anak sangat rentan sekali 

terhadap kuman penyakit dan kurangnya kepekaan terhadap gejala penyakit 

merupakan ketakutan bagi orangtua. Biasanya apabila anak sudah mengalami 

kondisi yang tidak stabil maka segera untuk diperiksa oleh para ahli dokter untuk 

mengetahui  lebih banyak tentang kesehatan. Tanpa mengetahui penyakit tersebut 

dalam  masih  tingkatan rendah ataupun kronis. Namun dengan adanya 

kemudahan para ahli dokter tetapi masih ada kekurangan dengan terbatasnya 

waktu  jam kerja dan banyaknya para pasien. Sehingga penulis dapat membuat 

suatu aplikasi berbentuk sistem pakar untuk dapat mendiagnosa penyakit pada 

anak ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL untuk 

dapat mendiagnosa  penyakit sejak dini bagi orangtua untuk melakukan 

pencegahan awal yang sekiranya membutuhkan waktu ketika berkonsultasi 

dengan para ahli dokter. 

         Sistem pakar merupakan cabang kecerdasan buatan yang mempelajari 

bagaimana cara pola berpikir atau bernalar dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan yang dialami untuk mendapat suatu keputusan dan memberikan 

hasil kesimpulan dari fakta yang ada. 
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1.2   Rumusan Masalah 

        Bagaimana merancang sistem pakar untuk menyelesaikan masalah yang 

dapat digunakan untuk mendiagnosa suatu jenis penyakit berdasarkan gejala yang 

dirasakan user sehingga user dapat mengetahui jenis penyakit dan cara 

pengobatannya. 

 

1.3   Batasan Masalah 

        Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai 

 berikut: 

a. Sistem pakar yang akan dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP  

dan database MySQL. 

b. Data-data penyakit yang akan diambil hanya pada usia 2 bulan-5 tahun saja.  

c. Tempat pengambilan data di PUSKESMAS Melintang Pangkalpinang pada  

hari Jumat Tanggal 19 April 2013. 

d. Dasar pengambilan pakar didapatkan dari Buku Bagan Managemen Terpadu   

Balita Sakit (MTBS) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

2012. 

e. Jenis-jenis penyakit yang didiagnosa pada umumnya hanya dibatasi 8      

penyakit saja. 

f. Gejala-gejala yang timbul bisa dilihat dari pertanyaan yang disediakan 

sehingga user dapat mengetahui penyakitnya. 

g. Outputnya berupa jenis penyakit anak pada umumnya. 

 

1.4   Maksud dan Tujuan Penelitian 

a. Untuk membuat program aplikasi sistem pakar yang dapat mendiagnosis 

penyakit  sehingga bisa menjadi alat bantu dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan Database MySQL untuk mempermudah para  dokter  

mengetahui  jenis penyakit. 

b. Untuk mempermudah bagi seorang user yang secara dini Harus 

memperhatikan kesehatan masing-masing pribadi sehingga tidak mudah     

terserang penyakit. 
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c. Bagi orangtua selaku user dapat menggunakan software ini untuk  mengetahui  

jenis   penyakit anak berdasarkan gejala yang ada. 

 

1.5    Metodelogi Perangkat lunak 

   Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini meliputi : 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

a.  Pembelajaran Literatur 

     ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan dengan membaca   buku 

     buku maupun artikel-artikel yang dapat mendukung skripsi ini. 

b. Akuisi Pengetahuan 

    Akuisi pengetahuan merupakan proses untuk mengumpulkan  data- data  

pengetahuan mengenai masalah dari suatu pakar. Selain dari pakar, bahan 

pengetahuan ini dapat diambil dari literature-literatur yang berkaitan dengan  

masalah tersebut, seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. 

c. Metode Wawancara 

Merupakan metode yang dilakukan dengan cara diskusi serta tanya jawab 

dengan sumber yang dianggap memiliki pengetahuan objek penelitian. Dalam 

metode wawancara ini penelitian melakukan tanya jawab kepada salah satu 

seorang para ahli. Adapun alasan peneliti bertanya jawab dengan sumber 

tersebut yang diberikan benar-benar akurat. Alat bantu yang peneliti gunakan 

dalam wawancara ini yaitu alat bantu berupa alat tulis untuk mencatat hasil 

wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode 

wawancara semi terstruktur, maksudnya adalah topik dan tema sudah 

ditentukan sebelumnya yaitu berdasarkan indikator yang ingin diteliti namun 

rumusan pertanyaan tidak baku disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang 

dihadapi. 
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1.5.2 Analisa 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 

1) Metode Inferensi (Forward Chaining) 

Metode inferensi adalah suatu cara atau proses yang dilakukan dalam 

pengambilan suatu hasil keputusan sesuai fakta dan kaidah yang ada. 

2) Pohon Keputusan 

Pohon keputusan adalah suatu bagan yang dibuat berdasarkan bukti 

pengujian yang telah dilakukan secara menyeluruh atau dilakukan pengujian 

segala kemungkinan yang akan terjadi. 

1.5.3   Rekayasa Sistem  

a. Membuat Struktur Basis Data 

1) Kamus Data  

Kamus data terdiri dari tabel-tabel yang diperlukan di dalam database 

sebagai basis pengetahuan yang akan digunakan nanti saat sistem pakar 

dijalankan. 

2) Relasi Tabel 

Relasi tabel merupakan hubungan yang saling memerlukan antara tabel satu 

dengan tabel yang lainnya. Relasi tabel terdiri dari one-to-one, one-to-many, 

dan many-to-many. 

b. Merancang layar program 

Merancang layar program sangat diperlukan karena ini merupakan tahapan 

dalam proses pembuatan sebuah aplikasi atau program.  
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c. Membuat Algoritma 

1) Flowchart Program 

Flowchart program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci 

langkah-langkah dari proses program system pakar yang sedang dijalankan 

atau di eksekusi. 

d. Implementasi dan Pengujian 

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 pleh user 

dengan baik. 

3) 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 

         Untuk memudahkan dan memperjelas bahasan penelitian, maka penulis akan 

menguraikan sistematika penulisan dan pembahasannya menjadi 5 (lima)  bab 

yang terdiri dari : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan, meliputi latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian 

serta sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas landasan teori yang mendasari pembuatan tugas akhir ini 

yaitu gambaran tentang  system pakar, definisi, pembentukan umum system pakar, 

ciri-ciri system pakar, teori bahasa pemprograman. 

 

BAB III PEMODELAN PROYEK 

Menjelaskan tentang pemodelan proyek, objective proyek, identifikasi 

stakeholder, identifikasi deliveriables, penjadwal proyek, work breakdown 

structure, milestone, jadwal proyek, RAB (rencana anggaran biaya), struktur tim 

proyek, analisa resiko, meeting plan. 

 

BAB IV ANALISA DAN RANCANGAN  

Menjelaskan tentang analisa dan rancangan, analisa masalah, penyelesaian 

masalah, rancangan system pakar, mesin inferensi, pohon keputusan,struktur basis 

data, rancangan layar program  system pakar, algoritma, implementasi, uji kasus, 

spesifikasi hardware dan software, cara menjalankan program penelusuran atau 

system pakar, kelebihan dan kekurangan program. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil uji coba system dan analisis sebelumnya. 

Selain itu juga memberikan saran-saran yang dapat dipergunakan untuk perbaikan 

dan pengembangan lebih lanjut di masa yang akan datang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


