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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gangguan Kepribadian merupakan suatu bentuk kepribadian yang menetap, 

kronis, dapat terjadi pada hampir semua keadaan, menyimpang secara jelas dari 

norma-norma budaya dan maladaptif serta menyebabkan fungsi kehidupan yang 

buruk, tidak fleksibel dan biasanya terjadi pada akhir masa remaja atau awal masa 

dewasa. Klasifikasi dari gangguan kepribadian dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 

kelompok A dengan ciri seringkali tampak aneh dan eksentrik, kelompok B dengan 

ciri sering tampak dramatik, emosional, dan tidak menentu, terakhir kelompok C 

dengan ciri sering tampak cemas atau ketakutan (American Psychiatric Association, 

2000). 

Individu yang menderita gangguan kepribadian mempunyai sifat-sifat 

kepribadian yang sangat kaku dan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitarnya. Akibatnya dia akan mengalami kerusakan berat dalam hubungan 

sosialnya atau dalam bidang pekerjaannya atau dirinya terasa sangat menderita. 

Individu yang menderita gangguan kepribadian akan berusaha merubah lingkungan 

untuk disesuaikan dengan keinginannya. Adolf Hitler merupakan pemimpin dan 

juga seorang bergangguan kepribadian psikopat terkejam di dunia sepanjang masa. 

Semasa hidupnya tidak ada hal buruk yang tidak pernah ia lakukan seperti 

menghabisi seluruh orang Yahudi di Jerman (Langer & United States. Office of 

Strategic Services., 1972). Gangguan Kepribadian yang dialami Hitler mungkin 

saja dialami oleh orang-orang disekitar kita tanpa kita sadari.

Tahun 2010 gangguan mental adalah penyumbang proporsi terbesar DALY 

(Disability-Adjusted Life Year) sebanyak 56,7% diikuti oleh gangguan neurologis 

sebanyak 28,6% dan gangguan penggunaan zat 14,7%  (Whiteford, Ferrari, 

Degenhardt, Feigin, & Vos, 2015). Gangguan Kepribadian termasuk kedalam 

lingkup gangguan mental. Dalam penanganannya, tenaga kerja psikolog dan 
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psikiater di Indonesia masihlah kurang, Berdasarkan data dari Riskesdas (Riset 

Kesehatan Dasar) tahun 2013 mengatakan bahwa psikolog klinis yang bertugas di 

indonesia hanya ada sekitar 450 orang dan 773 psikiater. Menurut WHO untuk 

100.000 penduduk setidaknya memerlukan tiga sampai empat orang psikolog serta 

psikiater, jumlah ini tidak sebanding dengan fakta terhadap kurangnya tenaga kerja 

psikolog dan psikiater di Indonesia (Nurmanto, 2015). 

Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang kurang 

memahami mengenai gangguan kepribadian dikarenakan ciri-ciri dari gangguan 

kepribadian tidak langsung berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat 

sehingga mendiagnosa gangguan kepribadian bukanlah hal yang mudah untuk 

dilakukan. Karena itu dibutuhkan suatu media atau alat yang dapat mendiagnosa 

gangguan kepribadian yaitu sistem pakar. Menurut Profesor Edward Feigenbaum 

dari Universitas Stanford, sistem pakar adalah Suatu program komputer cerdas yang 

menggunakan knowledge (pengetahuan) dan prosedur inferensi untuk 

menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seorang ahli 

untuk menyelesaikannya. (Arhami, 2005). Bagi para pakar, sistem pakar ini akan 

sangat berguna sebagai media dukungan yang berpengalaman untuk membantu 

aktifitasnya.

Penelitian sebelumnya yang meneliti gangguan kepribadian antara lain  

Implementasi Sistem Pakar Diagnosis Gangguan Kepribadian Menggunakan 

Metode Certainty Factor dan Metode Fuzzy, dalam penelitian ini metode fuzzy yang 

diterapkan yaitu metode Tsukamoto dan menghitung rata-rata hasil dari metode 

Tsukamoto dan metode certainty factor yang di jumlahkan terlebih dahulu. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah dari penerapan metode, 

penulis menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy untuk mencari nilai certainty factor 

dan mengambil kesimpulan dari hasil proses certainty factor sedangkan penelitian 

dari Heri Hadinata Sembiring yang berasal dari Universitas Sumatera Utara 

menerapkan metode Tsukamoto dan certainty factor dengan mencari hasil dari 
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kedua metode dan mencari rata-rata dari kedua metode yang dikaitkan sehingga 

menarik kesimpulan dari hasil penjumlahan rata-rata dari kedua metode tersebut 

(Sembiring, 2014). Selanjutnya Sistem pakar untuk Mendiagnosa Gangguan 

Kepribadian Dramatik Menggunakan Metode Frame, kekurangan dari penelitian 

ini adalah sistem pakar yang dibangun masih menghasilkan nilai mutlak dalam 

penelusurannya dan tidak menunjukan derajat kepercayaan sehingga akan sulit 

untuk menerapkan pada kasus dimana pasien yang tidak bisa memberikan jawaban 

yang pasti dan lingkup gangguan kepribadian hanyalah gangguan kepribadian 

Dramatik sehingga membuat jawaban yang tidak akurat terkait kelompok gangguan 

kepribadian yang lainnya (Asahar, Hartuti, & Palupi, 2014). Berikutnya ialah 

penelitian Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Gangguan Kepribadian Histerik 

Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor, pada penelitian ini belum 

menyertakan semua golongan gangguan kepribadian hanya gangguan kepribadian 

histerik saja, sehingga membuat pengguna tidak mengetahui apakah dia terdiagnosa 

gangguan kepribadian lainnya atau tidak (Oktavia, Satyareni, & Janah, 2015). 

Penelitian yang terkait berikutnya adalah Sistem Pakar Konsultasi Gangguan 

Psikologi (Kepribadian) Berbasis Web Menggunakan Metode Decission Tree , 

Metode yang digunakan hanya melakukan penulusuran dengan menggunakan 

pohon keputusan dan tidak menghitung tingkat kepastian dari gangguan 

kepribadian yang terkait sehingga membuat sistem pakar yang dihasilkan tidak 

akurat (Chasanah, 2013). Penelitian Selanjutnya adalah Sistem Pakar Mendiagnosa 

Gangguan Kepribadian Beserta Pengobatannya Dengan Menggunakan Metode 

Backward Chaining , Metode yang digunakan hanyalah menggunakan metode 

inferensi saja dan tidak menggunakan derajat kepastian sehingga akan sulit 

memberikan hasil yang akurat dalam mendeteksi gangguannya (Suciati, 2011).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih ada penelitian yang masih belum 

mengukur tingkat kepastian dari kesimpulan diagnosa. Ini akan mengakibatkan 

kurangnya akurasi dari sistem pakar tersebut. Berdasarkan itu peneliti 

menggunakan metode Certainty Factor, metode ini dapat digunakan untuk 
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mengukur tingkat kepastian suatu kesimpulan berdasarkan akomodasi 

ketidakpastian pemikiran pakar dengan hasil inputan pengguna. Demi 

meningkatkan kepastian nilai dari nilai inputan Certainty Factor-nya, peneliti 

menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy untuk menentukan nilai Certainty Factor-

nya.

Dalam tugas akhir ini peneliti akan melakukan implementasi Fuzzy dan 

metode Certainty Factor untuk mendiagnosa gangguan kepribadian dengan 

memperhatikan pedoman diagnosa perilaku yang dialami. Menghasilkan sistem 

pakar yang dapat mengukur tingkat kepastian suatu gangguan kepribadian secara 

akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah yang ada agar tidak terjadi kerancuan. Perumusan masalah yang dibahas 

adalah: “Bagaimana merancang sistem pakar yang dapat mendiagnosa awal 

gangguan kepribadian menggunakan fuzzy dan metode certainty factor”.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam membangun suatu sistem pakar mendiagnosa 

gangguan kepribadian tidak terlalu luas, namun dapat dicapai hasil yang optimal, 

maka ruang lingkup dibatasi bahwa basis pengetahuan terdiri dari sepuluh 

gangguan kepribadian beserta pedoman diagnosa perilaku yaitu: Schizoid , 

Schizotypal, Paranoid, Histrionics, Narcissistic, Borderline, Antisocial, Avoidance, 

Dependent dan Obsessive-compulsive (American Psychiatric Association, 2000).
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Merancang dan membangun sistem pakar untuk diagnosa awal gangguan 

kepribadian dengan menerapkan fuzzy dan metode certainty factor.

2. Menguji korelasi sistem yang dibangun menggunakan metode korelasi rank 

spearman.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir terdiri dari enam bagian, 

penjelasan mengenai enam bagian ini, yaitu:

BAB I     PENDAHULUAN

Berisi dasar-dasar dari penulisan laporan tugas akhir yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode penelitian 

serta sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II    LANDASAN TEORI

Berisi dasar teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Secara garis 

besar membahas teori mengenai sistem pakar, metode certainty factor, 

logika fuzzy, gangguan kepribadian, dan proses diagnosis gangguan 

kepribadian.

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN

Berisi langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses penelitian, yaitu 

penjelasan tentang teknis pelaksanaan penelitian mulai dari desain 

penelitian, dan metode penelitian.
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BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas analisis aplikasi, hasil, analisa, deskripsi aplikasi sistem 

pakar, fungsi sistem pakar, karakteristik pengguna, deskripsi umum 

kebutuhan, perancangan database, perancangan antar muka dan struktur 

menu.

BAB V   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas implementasi dan pengujian terhadap sistem pakar yang 

menerapkan fuzzy dan metode certainty factor, untuk mendiagnosa 

gangguan kepribadian.

BAB VI  PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan terhadap sistem 

pakar yang menerapkan fuzzy dan metode certainty factor, untuk 

mendiagnosa gangguan kepribadian yang telah dilaksanakan dan beberapa 

saran sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.


