
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan

hiduo manusia. Menurut undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 1 ayat (1), kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif

secara sosial dan ekonomis. Banyak faktor yang memengauhi kesehatan

seseorang, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang

dimaksud seperti faktor fisik atau psikis. Sementara itu faktor eksternal seperti

budaya masyarakat, lingkungan fosok, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Faktor lingkungan memiliki pengaruh paling tinggi terhadap status kesehatan.

Para ahli kesehatan masyarakat sepakat bahwa lingkungan merupakan determinan

utama derajat kesehatan penduduk (Achmadi, 2011).

Periode penting dalam tumbuh kembang adalah masa balita (bawah lima

tahun). Anak balita pada usia 2 bulan sampai 5 tahun lebih rentan terhadap

penyakit. Pada usia tersebut, balita lebih mudah terkena penyakit yang dari

lingkunga yang tidak sehat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia penyakit atau masalah kesehatan yang menyerang balita masih berkisar

pada yaitu gangguan perinatal, penyakit-penyakit infeksi, dan masalah

kekurangan gizi (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2007).

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUSPAS) tahun 2015,

angka kematian balita (AKABA) di Indonesia sebesar 26,29 per 1000 kelahiran

hidup artinya setiap 1000 balita oada tahun 2015, sekitar 26 orang anak tidak

bertahan hidup mencapai tepat lima tahun (Sekretariat Kementerian Kesehatan

Indonesia, 2015). Selama beberapa tahun terakhir, AKABA di Indonesia

mengalami penurunan tetapi masih termasuk tinggi dibandingkan negara tetangga

seperti Malaysia dan Singapura.

Penyakit menular menjadi salah satu masalah kesehatan yang hampir

semua negara berkembang termasuk Indonesia. Penyakit menular menjadi
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masalah kesehatan global karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian

yang relatif tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Penyakit menular

adalah sebuah penyakit yang infeksi yang disebabkan oleh sebuah agen biologi,

seperti virus, bakteria atau parasit. Penyakit ini dapat ditularkan dari satu orang ke

orang lain, baik secara langsung maupun dengan perantara. Secara garis besar cara

penularan penyakit menular dapat melalui langsung, yaitu dari orang ke orang,

contohnya melalui permukaan kulit (Widoyono, 2008).

Salah satu penyakit menular yang paling rentan pada anak balita adalah

penyakit Campak. Incidence Rate (IR) campak pada tahun 2016 sebesar 5,0 per

100.000 penduduk, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 3,20 per

100.000 penduduk. Provinsi dengan IR campak tertinggi di Indonesia adalah

Jambi, Kepulauan Riau, dan Aceh (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2017).

Menurut kelompok umur, proporsi kasus campak terbesar terdapat pada

kelompok umur 5-9 tahun dan kelompok umur 1-4 tahun dengan proporsi masing-

masing sebesar 31,6% dan 25,4% (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2017).

Berdasarkan data yang dipublikasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun

2015, Indonesia termasuk 10 negara dengan jumlah kasus campak terbesar di

dunia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat kasus Campak dan

Rubella yang ada di Indonesia sangat banyak dalam kurun waktu lima tahun

terakhir. Adapun jumlah total kasus suspek Campak-Rubella yang dilaporkan

antara tahun 2014 sampai dengan Juli 2018 tercatat sebanyak 57.056 kasus (8.964

kasus Campak dan 5.737 Rubella) (Depkes.go.id, 2018).

Tahun 2014 tercatat 12.943 kasus suspek Campak-Rubella (2.241 positif

Campak dan 906 positif Rubella); Tahun 2015 tercatat 13.890 kasus suspek

Campak-Rubella (1.194 positif Campak dan 1.474 positif Rubella); Tahun 2016

tercatat 12.730 suspek Campak-Rubella (2.949 positif Campak dan 1.341 positif

Rubella); Tahun 2017 tercata 15.104 suspek Campak-Rubella (2.197 positif

Campak dan 1.284 positif Rubella); dan sampai dengan Juli 2018 tercatat 2.389

kasus suspek Campak-Rubella (383 positif campak dan 732 positif Rubella)

(Depkes.go.id, 2018).
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Anak sangat rentan terhadap kuman penyakit sehingga sebagai orang tua

perlu untuk secara cepat memperoleh informasi tentang tingkat keparahan

penyakit anak walaupun tidak tersedia dokter ahli anak sehingga orang tua

mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melakukan tindakan awal.

Latumakulita, 2012).

Penyebaran kuman penyakit sangat rentan dan cepat terhadap anak yang

berada dalam rentang usia 1-5 tahun. Sehingga membuat orang tua sulit

mengetahui atau mendiagnosa penyakit yang diderita oleh anak tersebut,

dikarenakan balita belum dapat berbicara apa yang sedang ia rasakan. Orang tua

hanya dapat melihat gejala-gejala yang berbeda atau perilaku aneh yang diderita

oleh sang balita, seperti kejang, demam tinggi, muntah, batuk, dan gejala lainnya

Pada umumnya, orang tua yang baru memiliki anak belum memiliki

pengetahuan lebih mendalam tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh anak

balita. Pengetahuan orang tua mengenai penyakit pada anak balita lebih penting

karena anak balita memiliki daya tahan tubuh yang belum sempurna dibandingkan

dengan orang dewasa sehingga anak balita sangat rentan terkena penyakit. Oleh

karena itu, dibutuhkannya seseorang yang ahli atau kompeten yang mengetahui

tentang penyakit yang diderita oleh balita, yaitu seorang dokter ahli anak.

Penyakit campak (morbili), campak jerman (rubella), cacar air (varisela),

sindrom pipi merah (eritema infeksiosa), impetigo, dan demam berdarah

merupakan beberapa dari banyak jenis penyakit menular pada anak balita yang

termasuk ke dalam konteks ruam kemerahan (Lampiran B). Ciri khas atau yang

spesifik dari semua penyakit ini adalah disebabkan oleh infeksi virus dan

menimbulkan munculnya ruam di permukaan kulit. Namun ruam pada setiap

penyakit memiliki perbedaan, yaitu kapan waktu munculnya ruam, warna dan

bentuk ruam, serta gejala yang dirasakan oleh anak balita. Penyakit campak,

campak jerman, dan demam berdarah termasuk penyakit menular yang sangat

besar di Indonesia, sehingga hal ini menunjukkan bahwa penyakit menular yang

disebabkan oleh infeksi virus ini harus cepat didiagnosis dan ditangani agar tidak

semakin parah. Namun demikian jumlah dokter spesialis di Indonesia belum
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mencukupi. Terutama spesialis anak, kandungan dan kebidanan, bedah, penyakit

dalam, anestesi dan rehabilitasi medik (www.republika.co.id, 2014).

Keterbatasan tenaga paramedik khususnya dokter ahli anak dapat diatasi

dengan mengadopsi kepakaran dokter ahli anak ke dalam suatu sistem berbasis

komputer yang mampu melakukan diagnosa layaknya seorang dokter ahli anak

(Latumakulita, 2012). Sistem yang dimaksud adalah sistem pakar yang dapat

mendiagnosa penyakit yang diderita oleh anak balita dengan menginputkan

gejala-gejala yang diderita oleh balita, sehingga dari gejala tersebut sistem dapat

mendiagnosa dan memberikan atau menampilkan informasi nama penyakit.

Sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan

manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke sebuah komputer dan

kemudian digunakan untuk menyesaikan masalah-masalah yang biasanya

membutuhkan kepakaran atau keahlian pakar (Turban, 2001).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luther A. Latumakulita pada

tahun 2012 menghasilkan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit anak dengan

penanganan faktor ketidakpastian menggunakan certainty factor (CF). Pengguna

(user) akan memilih gejala-gejala penyakit yang dilihat atau dirasakan, maka

sistem dapat mendiagnosa penyakit anak dengan menampilkan tiga penyakit

dengan nilai CF terbesar yang diurutkan secara descending. Penelitian selanjutnya

dilakukan oleh Pratiwi dkk pada tahun 2014 menghasilkan sistem pakar sebagai

alat bantu untuk menentukan resiko terbesar penyakit demam yang diderita

berdasarkan gejala-gejala fisik yang dirasakan.

Dalam hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian untuk membuat

sistem pakar berbasis android, menggunakan 7 jenis penyakit pada balita dengan

45 gejala, serta dilengkapi dengan solusi atau penanganan masing-masing

penyakit menular pada anak balita.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

mengangkat judul “Sistem Pakar Diagnosa Awal Penyakit Menular Pada Anak

Balita Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Android”.
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1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah

bagaimana membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit menular pada

anak balita berbasis android dengan metode forward chaining untuk mendiagnosa

penyakit menular pada anak balita yang dapat didiagnosa awal yaitu penyakit

campak/morbili, campak jerman/rubella, cacar air/varisela, sindrom pipi

merah/eritema infeksiosa, roseola infantum, impetigo, dan demam berdarah.

1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak

menyimpang dari apa yang telah direncanakan. Adapun batasan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Pakar dalam penelitian ini meliputi pakar kesehatan yaitu 3 orang dokter

spesialis anak yang berasal dari: (a) Rumah Sakit Umum Daerah Adnan

WD Payakumbuh; (b) Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Darwis

Suliki; dan (c) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sukma Bunda

Payakumbuh.

2. Mesin inferensi menggunakan forward chaining.

3. Pendeteksian awal penyakit menular pada anak balita ini berdasarkan

gejala awal yang diderita (anamnesis).

4. Sistem pakar dirancang dengan teknik perancangan berbasis Object-

Oriented Analysis Design (OOAD) dengan menggunakan tools Unified

Modelling Language (UML) yaitu use case diagram, scenario diagram,

dan activity diagram.

5. Tahap pengembangan sistem menggunakan Expert System Development

Life Cycle (ESDLC) yang dilakukan sampai tahap pengujian.

6. Aplikasi dibangun berbasis mobile dan platform yang digunakan android

dengan menggunakan tools Android Studio.

7. Untuk pengujian sistem menggunakan unit testing, blackbox testing dan

user acceptance test (UAT).
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8. Aplikasi yang dibangun memiliki fitur mengenai informasi penyakit

menular pada anak balita, informasi gejala dari penyakit menular pada

balita, informasi pakar (dokter), tentang aplikasi, cara penggunaan

aplikasi, serta penyebab dan penanganan awal yang disarankan oleh dokter

(pakar).

9. Penyakit yang dimasukkan dalam aplikasi ini dibatasi menjadi penyakit

menular pada anak balita dalam konteks ruam kemerahan yang terdiri dari

penyakit yang dapat di diagnosa awal saja diantaranya adalah penyakit

campak/morbili, campak jerman/rubella, cacar air/varisela, sindrom pipi

merah/eritema infeksiosa, roseola infantum, impetigo, dan demam

berdarah.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk merancang dan membangun suatu sistem pakar yang dapat

membantu user/masyarakat untuk memberikan prediksi atau diagnosa

awal tentang penyakit menular pada anak balita.

2. Untuk memberikan informasi bagaimana solusi penanganan awal penyakit

menular pada anak balita berdasarkan pendapat dari pakar (dokter).

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai

berikut:

1. Diharapkan dapat membantu user dalam mengetahui penyakit menular

yang diderita pada balita berdasarkan gejala-gejala yang dialami,

2. Diharapkan dapat memberikan solusi/penanganan awal dari penyakit yang

diderita oleh balita sesuai saran pakar,

3. Diharapkan dapat mengurangi jumlah penderita penyakit menular pada

anak balita.

4. Diharapkan dapat membantu seorang pakar dalam menerapkan ilmunya ke

dalam sebuah aplikasi.
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1.6 Sistematika Penulisan

Untuk pembahasan yang lebih rinci, maka dalam penulisan tugas akhir ini

penulis membagi atas beberapa bab, dimana satu sama lain saling berhubungan

sesuai dengan ruang lingkup masalah. Secara umum gambaran isi dari masing-

masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai studi literatur dan teori-teori tentang

sistem pakar, forward chaining, balita, penyakit menular pada

balita, ESDLC, UML, unit testing, blackbox testing, user

acceptance test, dan penelitian terkait.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi kerangka kerja penelitian mulai dari tahap

pengumpulan data sampai tahap penyelesaian penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bagian ini membahas mengenai tahapan–tahapan dalam

penyelesaian masalah, mendesain arsitektur sistem, cara kerja

sistem, dan perancangan program.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bagian ini membahas mengenai tahap implementasi dan pengujian

sistem berdasarkan perancangan yang dibangun.

BAB VI PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran

untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya.


