
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mata merupakan salah satu panca indra yang paling penting dan sensitif 

dalam kehidupan manusia. Jika mata mengalami gangguan, maka bisa berakibat 

sangat fatal bagi kehidupan manusia. Manusia sering mengabaikan keluhan pada 

penglihatan dan menganggap keluhan tersebut akan hilang dengan sendirinya, 

keluhan tersebut bisa saja merupakan gejalah awal dari penyakit mata (Ongko, 

2013). Penyakit mata adalah suatu kelainan yang dapat mempengaruhi ketajaman 

penglihatan apabila ketajaman menurun maka penglihatan akan menjadi kabur 

atau dapat menyebabkan mata menjadi buta. Jadi sudah semestinya mata 

merupakan anggota tubuh yang perlu dijaga dalam kesehatan sehari-hari 

(Hamdani,  2010).  

Gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia masih menjadi masalah 

kesehatan di masyarakat dengan tingkat kebutaan yang tinggi pada usia lanjut 

yang sebagian besar disebabkan oleh katarak. Keseluruhan jumlah orang yang 

mengalami gangguan penglihatan diseluruh dunia pada tahun 2010 adalah 285 

juta atau 4,24% populasi, sebesar 39 juta atau 0,58% orang menderita kebutaan 

dan 246 juta atau 3,65% orang mengalami low vision. Penyebab gangguan 

penglihatan terbanyak di seluruh dunia adalah gangguan refraksi yang tidak 

tekoreksi kemudian diikuti dengan katarak dan glaukoma, sebesar 18% tidak 

dapat ditentukan dan 15% adalah gangguan penglihatan sejak masa kanak-kanak 

(Infodatin Mata, 2014 ). 

Gangguan penglihatan membutuhkan penanganan dari dokter spesialis 

mata. Sampai dengan Desember 2013, di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 

terdaftar jumlah dokter spesialis mata sebanyak 1.455 orang, di pengurus pusat 

Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) jumlah dokter spesialis 

mata sebanyak 1.522 orang dan residen mata (dokter yang sedang menjalani 

pendidikan untuk menjadi dokter spesialis) sebanyak 612 orang. Dengan demikian 

secara nasional 1 orang dokter spesialis mata rata-rata melayani lebih dari 170.000 
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orang dan masih sangat jauh dengan standar World Health Organization (WHO), 

yang idealnya adalah 1:20.000. Persebaran dokter spesialis mata juga belum 

merata, sehingga diharapkan setiap kabupaten atau kota setidaknya terdapat 

seorang dokter spesialis mata untuk memudahkan akses masyarakat (Infodatin 

Mata, 2014). Dengan kurangnya persebaran dokter spesialis mata tentu 

berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta 

kurangnya fasilitas yang menyediakan informasi mengenai penyakit mata manusia 

yang dapat melakukan pendektesian dini bila terjadi penyakit mata pada manusia. 

Sebagian besar dari masyarakat umum tidak terlatih secara medis dalam 

memahami gejala penyakit pada mata. serta belum memahami bagaimana cara 

mengobatinya. Sangat dikhawatirkan apabila penyakit-penyakit ringan yang 

seharusnya dapat ditangani lebih awal, akan menjadi penyakit yang lebih serius 

akibat kurangnya pengetahuan dari masyarakat (Daniel dan Virginia, 2010).  

Dengan adanya permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penelitian ini membuat aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa awal penyakit 

mata. Sistem pakar merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk dapat 

menirukan kemampuan seorang pakar dalam menjawab pertanyaan serta dapat 

memecahkan suatu masalah (Sutojo dkk, 2011: 13). Sistem pakar ini digunakan 

masyarakat awam untuk diagnosa awal penyakit mata berdasarkan gejala-gejala 

yang mereka rasakan serta dapat membantu memberikan informasi kepada 

masyarakat untuk mendeteksi gejala awal terjadinya penyakit pada manusia. 

Sehingga nantinya masyarakat dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit 

tersebut dan segera menghubungi dokter spesialis mata. 

Dalam pembuatan aplikasi ini penulis membatasi jumlah penyakit mata 

yang hanya bisa didiagnosa awal berdasarkan gejala-gejala yang ada. Penyakit 

yang bisa didiagnosa awal dipilih karena tujuan pengguna sistem ini adalah 

masyarakat awam. Berdasarkan hasil wawancara ada dua puluh empat penyakit 

yang bisa didiagnosa awal, penyakit-penyakit tersebut dapat dibagi menjadi enam 

jenis, yaitu: (1) penyakit gangguan pada kornea; (2) penyakit gangguan pada 

kelenjar dan kelopak mata; (3) penyakit gangguan pada konjungtiva; (4) penyakit 

gangguan  pada retina; (5) penyakit gangguan pada rongga mata; (6) penyakit 
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paada gangguan mata lainnya. Terdapat delapan penyakit gangguan pada kornea, 

yaitu: (1) ulkus kornea; (2) keratokonjungtivitis vernalis; (3) keratokonjungtivitis 

sikka; (4) keratitis pungtata superfisials; (5) keratitis ulserativa parifer; (6) 

xeropthalmia; (7) infeksi herpes simpleks pada kornea; (8) infeksi herpes zoster 

pada kornea. Terdapat enam penyakit gangguan pada kelenjar dan kelopak mata 

yaitu (1) dakriosistisis; (2) blefaritis; (3) kalazion; (4) hordeolum; (5) entropion 

dan ekstropion; (6) trichiasis. Terdapat lima penyakit gangguan pada konjungtiva 

yaitu (1) konjungtivitis; (2) trakoma; (3) episkleritis; (4) skleritis; (5) pterygium. 

Terdapat satu penyakit gangguan pada retina yaitu (1) endophthalmitis. Terdapat 

dua penyakit gangguan pada rongga mata yaitu (1) Oksaptalmus; (2) selulitis 

orbita dan terdapat dua penyakit gangguan pada mata lainnya yaitu (1) katarak; 

(2) glaukoma. 

Perbedaan penelitian ini dan sebelumnya, adalah jumlah penyakit yang 

diambil lebih banyak (24 penyakit) dan lebih terstruktur, selain itu penyakit yang 

dipilih adalah penyakit yang bisa didiagnosa oleh orang awam berdasarkan gejala-

gejala yang muncul. Setiawan dan Ratnasari pada tahun 2014  membuat sistem 

pakar penyakit mata, penelitan tersebut menggunakan lima belas penyakit yaitu 

xerophtalmania, selulitis orbitalitas, glaukoma, dakriosistitis, katarak, 

konjungtivitis, retinitis pigmentosa, trakoma, uveitis, hordeolum, degenerasi 

makula, ablasio retina,  pterygium, miopi, oftalmia neonatorium. Reisa dan Jusak 

pada tahun 2013 menggunakan lima penyakit yaitu: katarak, glaukoma, 

strabismus (mata juling), hordeolum (bintitan) dan pterygium (daging tumbuh). 

Kurniawan dan Wardhani tahun 2016 menggunakan penyakit mata yang umum 

diderita oleh pasien yaitu konjungtivitis, episkleritis, keratisis, skleritis, hordeolum 

dan uveitis. 

Basis pengetahun sistem pakar dibuat berbasis rule (aturan). Metode 

inferensi yang dipakai untuk basis pengetahuan tersebut adalah fordward 

chaining. Metode inferensi ini merupakan pelacakan yang dimulai dari informasi 

masukan, dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Pelacakan 

kedepan mencari fakta yang sesuai dengan bagian IF dari aturan IF-THEN 

(Arhami, 2005). 



 

4 

 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya maka tugas akhir 

ini membuat sistem pakar berbasis rule untuk diagnosa awal penyakit mata 

manusia. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah  

pada penelitian ini adalah Bagaimana merancang dan membangun sistem pakar 

berbasis rule untuk diagnosa awal penyakit mata manusia menggunakan metode 

forward chaining. 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah yang terkait dalam rumusan masalah yaitu: 

1. Penyakit yang dibahas pada penelitian ini adalah penyakit yang bisa 

didiagnosa awal, berdasarkan gejala; 

2. Pakar dalam sistem pakar yang dibuat ini adalah dokter spesialis mata di 

Rumah Sakit Awal Bros Panam; 

3. Metode inferensi yang digunakan forward chaining; 

4. Aplikasi dibuat berbasis mobile, dan platform yang digunakan adalah 

android; 

5. Pendekatan pengembangan sistem menggunakan metode waterfall yaitu 

tahap perencanaan, analisis, tahap desain, dan tahap implementasi; 

6. Analisa dan perancangan menggunakan metode berorientasi objek dengan 

menggunakan tools Unified Modeling Language (UML); 

7. Diagram UML yang digunakan yaitu use case diagram, dan activity 

diagram; 

8. Pengujian sistem menggunakan black box testing, unit testing dan user 

acceptance testing (UAT); 

9. Sistem pakar memberikan hasil diagnosis penyakit mata berdasarkan gejala 

yang dimasukkan pengguna; dan 

10. Pengguna dalam sistem pakar ini adalah orang awam (masyarakat). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah: 

1. Untuk menghasilkan basis pengetahuan dalam bentuk aturan (rules) untuk 

diagnosa awal penyakit mata berdasarkan gejala yang dirasakan; dan  

2. Untuk menghasilkan sebuah aplikasi sistem pakar diagnosa awal penyakit 

mata pada manusia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukakannya penelitian ini adalah: 

1. Dengan dibuatnya aturan (rules) diagnosa awal penyakit mata manusia 

maka masyarakat dapat melakukan diagnosa awal terhadap penyakit mata 

manusia; 

2. Masyarakat mudah dalam mendapatkan pengetahuan seputar penyakit mata 

yang dapat di diagnosa awal tanpa harus berkonsultasi atau bertemu 

langsung dengan pakar; 

3. Masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai penyakit yang 

berhubungan dengan mata; 

4. Dengan adanya sistem pakar ini, nantinya dapat memelihara pengetahuan 

yang dimiliki oleh pakar; dan 

5. Dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kelangkaan dokter mata.   

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian. dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir ini, yang meliputi 

latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan tugas akhir 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi uraian teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian 

mengenai sistem pakar berbasis rule untuk diagnosa awal penyakit mata 

yaitu sistem pakar, android, metode forward chaining, unified modeling 
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language, metode waterfall, black box testing, unit test, user acceptance test 

(UAT) dan penyakit mata. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas akhir 

dimulai dati tahap perencanaan, tahap analisa, tahap perancangan, tahap 

implementasi dan tahap penulisan laporan. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa sistem terdahulu, analisa sistem usulan (nama-nama 

penyakit mata, gejala penyakit mata dan basis pengetahuan) kebutuhan 

fungsional sistem, rancangan antar muka sistem (struktur menu yang ada 

dalam aplikasi, rancangan antarmuka halaman utama, rancangan antarmuka 

menu diagnosa awal penyakit, rancangan antamuka menu hasil diagnosa 

penyakit, rancangan menu antarmuka data penyakit rancangan antarmuka 

menu bantuan, rancangan antar muka tentang dan rancangan antar muka 

tanya dokter). 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang tampilan hasil dari implementasi sistem pakar serta hasil 

pengujian sistem pakar berdasarkan tiga pegujian yaitu blackbox, unit test 

(UT) dan user acceptance test (UAT). 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan menjelaskan 

saran-saran penulis kepada pembaca, agar sistem pakar yang dibuat ini 

dapat dikembangkan lagi. 

DAFTAR PUSTAKA 


