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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, perkembangan teknologi komputer mengalami kemajuan 

yang sangat pesat. Salah satu sarana pendukung dalam kemajuan teknologi 

komputer adalah internet atau International Networking merupakan sarana 

untuk berinteraksi dan bertukar informasi dari mana saja dan kapan saja 

dalam skala internasional atau dunia. Layanan WEB merupakan salah satu 

sumber daya internet yang berkembang pesat, untuk suatu layanan informasi 

bagi masyarakat luas.  

Perkembangan komputer tidak hanya sebagai alat penghasil informasi 

dan pengolah data, namun perkembangan komputer juga berperan dalam 

pengambilan keputusan. Sehingga para ahli komputer mengembangkan 

kemampuannya agar komputer dapat memiliki kemampuan seperti manusia. 

Pada bidang kesehatan dapat dikembangkan teknologi komputer yang 

dapat melakukan pengambilan keputusan untuk mendiagnosa penyakit pada 

manusia, salah satunya adalah penyakit pada anak balita yang memiliki 

indikasi beragam dan gejala yang muncul hampir memiliki kemiripan 

sehingga menyebabkan tenaga medis, bahkan masyarakat awam kesulitan 

untuk mengenali jenis penyakit yang diderita. Tanpa pengetahuan yang baik 

dapat menyebabkan penanganan yang salah terhadap suatu penyakit, bisa jadi 
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semakin parah atau bahkan dapat menyebabkkan kematian jika terlambat 

tertolong.  

Sistem pakar (Expert system) merupakan salah satu cabang dari 

kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Sistem pakar adalah  program 

komputer yang menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian  tertentu. 

Maka diperlukan suatu aplikasi untuk mendiagnosa gejala-gejala yang 

dirasakan pasien yang memungkinkan timbulnya penyakit pada anak balita 

khususnya. Serta sistem tersebut diharapkan dapat memberikan saran untuk 

melakukan tindakan pengobatan menurut jenis penyakitnya. Dari 

permasalahan tersebut di atas, maka pada tugas akhir ini penulis membuat 

suatu program aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada anak 

balita berbasis web. Diharapkan dengan sistem pakar ini bagi dokter spesialis 

anak, sistem ini dapat digunakan sebagai asisten yang berpengalaman dan 

dapat membantu mendiagnosa pasien sebelum pemeriksaan lebih lanjut dan 

bagi masayarakat dapat sebagai informasi tentang penyakit yang diderita pada 

anak balita agar segera melakukan pengobatan sesuai yang disarankan oleh 

dokter. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pokok yaitu : 
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1. Bagaimana membuat suatu aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa 

penyakit pada anak balita agar data output dari hasil diagnosa  bisa 

akurat. 

2. Hal-hal apa saja yang perlu dianalisis sebelum perancangan dan setelah 

aplikasi berhasil dibangun. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan pokok permasalahan lebih terfokus, maka 

penulis memberi batasan pada perumusan masalah dengan batasan masalah 

sebagai berikut: 

1.  Diagnosa yang digunakan hanya pada usia balita (kurang dari 5 tahun) 

saja. 

2. Penyakit yang dibahas adalah penyakit yang berhubungan dengan saluran 

gastrointestinal sebanyak 10 jenis penyakit yang rentan terjadi pada balita 

beserta gejalanya dan rekomendasinya. 

3. Menggunakan mesin inferensi forward chaining. 

4. Interaksi antara sistem dan user menggunakan pertanyaan berupa gejala 

yang dirasakan user, dimana user akan diminta untuk memilih gejala pada 

setiap pertanyaan berdasarkan kondisi anak tersebut. 

5. Output yang dihasilkan dari software yang akan dibangun adalah jenis 

penyakit yang rentan terjadi pada anak beserta  rekomendasinya. 

6. User yang dapat melakukan konsultasi adalah user yang sebelumnya telah 

mendaftar terlebih dahulu. 
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7. Administrator mempunyai hak akses untuk melakukan penambahan, 

penghapusan dan pengeditan data-data pasien dan pakar. 

8. Pakar  selain sebagai sumber pengetahuan juga mempunyai hak akses 

terhadap sistem yang akan dibangun. 

9. Sistem pakar ini menggunakan bahasa pemrogaman PHP dan database 

MySQL. 

10. Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini dengan 

mengunakan metode Dempster-Shafer. 

11. Sistem pakar ini berbasis web. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan perancangan sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada anak 

ini yaitu: 

1. Sistem dapat mendiagnosa penyakit yang rentan terjadi pada anak balita 

dan memberikan rekomendasi atau solusi berdasarkan gejala yang 

dirasakan pasien atau user dengan menggunakan metode forward 

chaining. 

2. Sistem dapat menyediakan layanan pengaksesan  informasi yang 

dibutuhkan pasien atau user, seperti informasi jenis-jenis penyakit beserta 

gejalanya dan informasi untuk layanan diagnosa beserta solusi atau 

rekomendasinya. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan mengimplementasikan sistem ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Pakar 

Aplikasi sistem pakar ini bermanfaat sebagai alat bantu bagi dokter 

untuk dapat mendiagnosa pasien dengan lebih tepat dan cermat. 

2. Bagi User 

Aplikasi sistem pakar ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai 

acuan diagnosa awal terhadap suatu penyakit pada anak. 

3. Bagi Penulis 

Dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan. Hasil dari perancangan sistem ini akan menambah wawasan 

dan pengetahuan penulis mengenai sistem pakar. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada 

pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika 

yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, 
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halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar 

lampiran, arti lambang dan singkatan, dan abstraksi. 

 

2. Bagian Utama Skripsi 

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian,dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

  . Bab ini terdiri atas Telaah Penelitian yang 

berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

Landasan Teori yang berisi tentang pembahasan 

pengertian Sistem Pakar, PHP, MySQL, serta 

hubungan pengertian perancangan melalui DAD, 

ERD, Flowchart dan penjelasan simbolnya.   

BAB III   METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan 

tentang metode penelitian yang dilakukan untuk 

pengumpulan data yaitu Studi Pustaka, Wawancara, 
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Kebutuhan Perangkat Lunak, serta Perancangan dan 

Implementasi. Selain itu metode penelitian ini 

sendiri meliputi waktu dan tempat penelitian, 

peralatan utama dan pendukung, alur penelitian 

(Flowchart atau Diagram alir), serta uraian analisis 

data tentang gambaran objek penelitian. 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang analisis kerja dari 

perangkat lunak yaitu tentang analisis hasil 

pengujian terhadap sistem pakar yang dibandingkan 

kebenaran dan kesesuaiannya dengan kebutuhan 

perangkat lunak yang telah dituliskan dalam  bagian 

sebelumnya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini menyajikan simpulan yang 

diperoleh, keterbatasan serta saran-saran yang perlu 

disampaikan guna pengembangan penelitian tugas 

akhir ini..  

 


