
 

 

 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kesehatan adalah hal berharga bagi kehidupan manusia, oleh karenanya setiap orang 

hendaknya menjaga kesehatan dari berbagai macam penyakit. Tidak hanya kesehatan 

fisik, kesehatan mental haruslah mendapat perhatian yang sama. Bahkan gangguan 

fisik yang disebabkan oleh gangguan emosi atau psikologis yang dapat menimbulkan 

penyakit psikofisiologis juga harus mendapat perhatian.  

Psikofisiologis (Gangguan Psikosomatik) merupakan gangguan pada 

perkembangan yang disebabkan oleh dua hal yaitu gangguan yang disebabkan oleh 

keadaan fisik dan gangguan yang disebabkan oleh emosi atau keadaan psikologis. 

Gejala psikofisiologis yang banyak dijumpai berupa gejala sakit kepala, mudah 

pingsan, jantung berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pada lambung dan 

sebagainya dengan frekuensi yang berulang-ulanng. Hal-hal tersebut biasanya 

disebabkan sebuah beban didalam pikiran. 

Kurangnya pengetahuan tentang penyakit psikofisiologis itu sendiri 

menyebabkan  kebanyakan masyarakat terkadang menyepelekan gangguan fisik yang 

dialami, sehingga terjadi keterlambatan diagnosis dan  penanganan secara medis 

tentang penyakit tersebut, hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah penderita 

dari tahun ketahun, selain itu juga berakibat fatal pada penderitanya.  
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Peranan teknologi informasi saat ini diperlukan di berbagai bidang, 

diantaranya untuk menangani masalah diatas yaitu sebuah sistem yang dapat 

mengantisipasi permasalahan diagnosis penyakit psikofisiologis. Salah satunya 

adalah sebuah sistem yang mendukung solusi atas suatau permasalahan secara efisien 

dan efektif, yaitu sebuah sistem pendukung keoutusan. 

Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tergerak untuk membuat suatu 

penelitian dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Mendiagnosis 

Penyakit Psikofisiologis”. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu 

masyarakat luas untuk mendeteksi penyakit psikofisiologis sejak dini serta 

mengetahui solusi penanganan dari penyakit tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana membangun sebuah 

sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit 

psikofisiologis  tersebut ?  ”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian tersebut lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  



3 

 

  

1) Representasi pengetahuan yang digunakan berbasis aturan (Rule-based 

Reasoning) dengan menggunakan metode inferensi Forward chaining. Serta 

penggunaan pohon keputusaan dan talel keputusan untuk analisis data. 

2) Dalam pembangunan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

database yaitu MySQL. 

3) Penelitian yang dibahas hanya meliputi 5 jenis penyakit psikofisiologis sebagai 

berikut : 

a. Nyeri Psikogenik 

b. Sindrom Lelah Kronik 

c. Ansietas 

d. Depresi 

e. Neorusis Kardiak 

4) Dalam sistem ini proses penambahan, hapus data dan mengubah data hanya 

dapat dilakukan oleh admin, sedangkan pakar dan paramedis hanya dapat 

menggunakan untuk konsultasi, menentukan jenis penyakit dan solusi 

penyembuhan berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a) Membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan 

untuk membantu paramedis mendiagnosis penyakit psikofisiologis secara dini 

dengan mudah, sehingga pasien mendapatkan hasi diagnosis beserta 

keterangan dan solusi terapi penanganan dengan cepat dan tepat. 
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b) Merancang sistem yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a) Sistem ini dapat mempermudah paramedis dalam proses mendiagnosis 

penyakit psikofisiologis serta memberikan tindakan ataupun solusi yang tepat 

kepada pasien. 

b) Sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai penyakit psikofisiologis 

secara lebih dini agar terhindar dari kemungkinan yang lebih buruk.  

c) Peneliti dapat menyimpan informasi dari dokter spesialis 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini 

maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut : 

BAB  1    PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai judul, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan.  

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan  

  dan pembuatan sistem. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang dilakukan 

dalam perancangan dan implementasi sistem. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis,  

desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB 5 PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang didapat dari perencanaan dan pengujian sistem, 

serta saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan untuk 

pengembangan sistem selanjutnya. 

 


