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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penerapan ilmu komputer semakin meluas ke berbagai bidang, seperti 

bidang geografis, pertanian, pariwisata, kedokteran, dan lain sebagainya. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, juga 

berdampak positif pada bidang kedokteran saat ini. Pemanfaatan teknologi 

pada bidang kesehatan digunakan untuk  peningkatan pelayanan kesehatan 

yang lebih baik. Pelaksana medis, khususnya dokter, saat ini masih sangat 

terbatas jika dibandingkan jumlah penduduk dunia. Pekerjaan dokter menjadi 

berkali lipat dari seharusnya agar dapat melayani seluruh penduduk yang 

mengalami permasalahan dengan kesehatan. Sistem pakar yang merupakan 

salah satu cabang ilmu komputer juga dapat diterapkan di bidang kedokteran. 

Gigi adalah organ yang sangat penting dan sangat vital keberadaannya. Oleh 

karenanya kesehatan kondisi gigi sangatlah penting. Sebagian besar 

masyarakat Indonesia, himbauan untuk periksa gigi enam bulan sekali lebih 

sering dianggap angin lalu, karena mungkin mereka lebih mementingkan 

kesehatan organ – organ tubuh yang lain. Padahal penyakit yang menyerang 

gigi dapat menimbulkan efek yang sangat berarti seperti misalnya masalah 

penampilan. 
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 Penelitian ini menerapkan ilmu komputer dibidang kedokteran 

terutama untuk masalah penyakit gigi di klinik gigi Apotek 128 dengan 

menggunakan konsep sistem pakar. Sistem pakar merupakan suatu sistem 

berupa aplikasi komputer dimana komputer dibuat seakan – akan berpikir 

seperti seorang pakar/ahli dalam bidangnya. Di klinik gigi apotek 128 dokter 

gigi tidak setiap hari ada, akan tetapi banyak pasien yang datang hanya 

sekedar periksa gigi ataupun berobat. Sedangkan dokter tidak selalu ada setiap 

hari, sehingga banyak pasien yang kecewa karena tidak dapat konsultasi 

langsung dengan dokter. Dari permasalahan tersebut penulis membuat 

aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gigi dengan tujuan untuk membantu 

mendiagnosa pasien. Aplikasi sistem pakar ini digunakan oleh asisten dokter 

ketika menunggu dokter datang atau pada saat pasien mengantri dan bisa 

menjadi dokter sementara ketika dokter tidak praktek. Dari aplikasi ini nanti 

menampilkan laporan hasil diagnosa pasien dan solusi pengobatannya. 

Metode penelusuran yang digunakan adalah forward chaining, yaitu 

penelusuran dimana diketahui fakta yang ada untuk menunjang pengambilan 

kesimpulan. Fakta – fakta yang digunakan dalam penelitian ini adalah gejala – 

gejala yang dirasakan pasien, sedangkan kesimpulannya adalah hasil diagnosa 

penyakit. Perencanaan sistem dalam membuat basis pengetahuan (knowledge 

base) memakai pohon keputusan (decission tree). Aplikasi sistem pakar ini 

dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL sebagai 

databasenya. Di dalam aplikasi sistem pakar ini terdapat 2 (dua) level, yaitu 
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admin/pakar yang mempunyai hak akses penuh dalam sistem pakar (input, 

edit, delete) dan user/pasien umum. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas yaitu: 

1. Bagaimana memudahkan pasien untuk mendiagnosa penyakit gigi yang 

sedang dialami. 

2. Bagaimana memudahkan asisten dokter untuk mendiagnosa pasien dengan 

cepat dan tepat. 

3. Bagaimana mengimplementasikan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi 

di Klinik Gigi Apotek 128. 

 

C. Batasan Masalah 

Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi di Klinik Gigi Apotek  

128 yang akan dibangun ini dibatasi pada :  

1. Pembuatan sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode 

inferensi forward chaining. 

2. Aplikasi menggunakan php dan mysql. 

3. Data – data yang diperlukan hanya data – data tentang penyakit gigi yang 

ada di klinik gigi Apotek 128. 
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4. Sistem pakar yang dibuat ada 10 jenis penyakit gigi, diantaranya Erosi 

Gigi, Ginggivitis, Pulpitis, Abses Gigi, Periodontitis Karies, Halitosis, 

Sindrom Gigi Retak, Temporomandibular Joint, Angina Ludwig. 

5. Perancangan sistem pakar hanya mendiagnosa penyakit gigi dan 

memberikan solusi pengobatannya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi sistem pakar 

diagnosa penyakit gigi untuk memudahkan asisten dokter dalam mendiagnosa 

pasien sehingga membantu dokter untuk mengambil keputusan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini adalah : 

1. Bagi Pihak Klinik Gigi Apotek 128  

Mempermudah asisten dokter dalam mendiagnosa pasien terhadap 

penyakit gigi sehingga membantu dokter untuk mengambil keputusan dan  

memberikan solusi dengan cepat dan tepat. 

2. Bagi Pasien 

Mendapatkan pelayanan kesehatan gigi lebih cepat dan tepat. 
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3. Bagi Penulis 

Penulis dapat menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapatkan pada saat perkuliahan serta mendapatkan pengalaman yang 

baru di bidang sistem pakar. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian  ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II tinjauan pustaka ini meliputi : 

a. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil – hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

b. Landasan Teori yang berisi tentang pembahasan pengertian 

gigi, sistem pakar, struktur sistem pakar, MySQL, dan PHP. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III membahas langkah proses perancangan dan pembuatan 

Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi hasil pembahasan dan pengujian  dari 

perancangan dan pembuatan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit 

Gigi, sehingga didapatkan bukti kuat dari hipotesis yang 

dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Bab V menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 


