
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit tropis adalah penyakit lazim yang terjadi di daerah tropis dan

subtropis di 149 negara. Beberapa organisme yang menyebabkan penyakit tropis

adalah bakteri dan virus. (WHO, 2012) Sesuai dengan letak kepulauan Indonesia

yang berada di lintang khatulistiwa maka iklim di Indonesia pun dipengaruhi oleh

iklim tropis, sehingga dikenal berbagai jenis penyakit tropis baik yang

penyebarannya karena virus, penyakit non virus atau penyakit dengan

mikroorganisme dan baksil tertentu yang menular. Beberapa diantara penyakit

tropis adalah demam tifoid, demam berdarah, demam chingkunguya, malaria,

cacar, TBC (tuberculosis), difteri, pertusis, SARS (severe acute respiratory

syndrome), kaki gajah (filariasis) dan masih banyak penyakit tropis lainnya oleh

karena itu penyakit tropis merupakan masalah kesehatan penting di Indonesia

serta masih memerlukan perhatian yang khusus.

Salah satu penyakit tropis yang disebabkan oleh infeksi parasit melalui

gigitan nyamuk adalah malaria yang masih merupakan masalah kesehatan

masyarakat di Indoesia karena angka morbiditas dan mortalitasnya yang masih

tinggi. Pada tahun 2013 angka kejadian positif malaria sekitar 1,38 per 1000

penduduk dengan angka kematian mencapai 45 orang. Sedangkan untuk kasus

Demam Berdarah Dengue, pada April 2014 tercatat angka kesakitan DBD sebesar

5,17 per 100.000 penduduk (13.031 kasus) dengan angka kematian sebesar 0.84%

(110 kematian). Dikutip dari Kompas.com (2014).

Jika diihat dari pemaparan kasus-kasus penyakit tropis di atas maka yang

menjadi Tema dari Tugas Akhir ini adalah untuk kasus Sistem Pakar penyakit

tropis ditambah dengan penyakit tropis lainnya yang mempunyai sedikit

kesamaan gejala. Maka dari itu penyakit yang dipilih yakni Demam Berdarah



I-2

Dengue, Malaria, Kaki Gajah, TBC, Cacar Air, Difteria, Chikungunya, SARS,

Demam Tifoid dan Pertusis.

Berdasarkan rujukan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian

dalam gangguan infeksi penyakit tropis ini telah banyak dilakukan, seperti Diema

Hernyka Satyareni (2011) telah melakukan penelitian berjudul Sistem Diagnosa

Penyakit Infeksi Tropis dengan Menggunakan Metode Forward dan Backward

Chaining, Sistem yang dibangun berupa aplikasi desktop. Proses inferensi

Forward Chaining digunakan untuk proses diagnosis sedangkan, proses inferensi

Backward Chaining digunakan untuk membuat proses konsultasi. Aplikasi yang

dibuat telah dapat membuat diagnosis penyakit dengan cukup baik, yaitu sudah

mendekati hasil diagnosis yang dibuat seorang dokter penyakit infeksi tropis,

dimana tingkat kesesuaian gejala penyakit yang muncul 97,96 %.

Selain itu Luther A. Latumakulita (2012) juga melakukan penelitian

dengan judul Sistem Pakar Pendiagnosa Penyakit Anak Menggunaka Metode

Certainty Factor. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemograman Visual Basic

6.0. Diagnosa dilakukan dengan memilih gejala yang disediakan. Penelitian

selanjutnya dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Infeksi Penyakit Tropis dengan

Metode Forward Chaining. Aplikasis ini berbasis web PHP dengan menggunakan

database MySQL. Penyakit yang didiagnosa yakni DBD, Demam Malaria dan

Demam Chikunguya, (Situmeang Ellys R, 2011)

Sistem pakar ini menggunakan metode Certainty Factor. Menurut John

Durkin (1994), Certainty Factor adalah “Jumlah yang mencerminkan tingkat

kepercayaan dalam hipotesis terhadap informasi yang ada”. Faktor-faktor dari

gejala penyakit-penyakit dihitung dengan metode CF, sehingga akan mendapatkan

output jenis-jenis penyakit yang akurat. Kelebihan dari metode Certainty Factor,

yakni metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu

apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosa penyakit sebagai salah satu

contohnya. Perhitungan dengan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat

mengelola dua data saja sehingga keakuratannya dapat terjaga.

Implementasi dari sistem ini yakni menggunakan web dengan

menggunakan bahasa pemograman PHP5 dan juga digunakan database MySQL.
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Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Artificial Intelligence yaitu sistem

pakar dengan menggunakan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan

tentang penyakit umum.

Dengan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “Sistem

Pakar Diagnosa Gangguan Infeksi Penyakit Tropis Menggunakan Metode

Certainty Factor”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan

pokok dalam hal ini adalah bagaimana merancang dan membangun suatu sistem

pakar yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendiagnosa gangguan

infeksi penyakit tropis dengan menggunakan metode certainty factor untuk

mengatasi ketidakpastian dan memberikan nilai probabilitas kemungkinan pada

hasil diagnosa berdasarkan gejala penyakit yang dialaminya.”

1.3 Batasan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka

diberikan beberapa batasan masalah agar tujuannya menjadi tepat dan tidak keluar

dari apa yang akan dibahas. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Basis pengetahuan terdiri dari 10 jenis infeksi penyakit tropis yaitu

Demam Berdarah Dengue, Malaria, Kaki Gajah, TBC, Cacar Air, Difteria,

Chikungunya, SARS, Demam Tifoid dan Pertusis beserta gejala dan

solusinya.

2. Hasil diagnosa awal bukan sebagai rujukan utama.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Menentukan jenis infeksi penyakit tropis yang dialami pasien berdasarkan

gejala-gejala yang dirasakan.

2. Memberikan alternatif solusi untuk penanganan awal dari penyakit yang

diderita pasien.

3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang

penyakit tropis.
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1.5 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan rencana sistematika penulisan laporan Tugas Akhir

yang dibuat:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan dari Tugas Akhir

yang dibuat.

BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas teori-teori mengenai segala sesuatu hal yang

berhubungan dengan Tugas Akhir ini dan dijadikan sebagai sebuah landasan

dalam penulisan dan penelitian, seperti Sistem Pakar, Penyakit Tropis, Metode

Certainty Factor, metodologi ESDLC (Expert System Development Life Cycle)

SPSS.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses

penelitian, yaitu meliputi persiapan penelitian dan pengumpulan data, tahapan

rekayasa perangkat lunak meliputi analisis data, desain sistem, perancangan dan

implementasi, beserta pengujian pada aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi

penyakit tropis dan tahapan terakhir adalah kesimpulan dan saran.

BAB IV Analisa dan Perancangan

Bab ini berisi pembahasan mengenai metode analisis terhadap kebutuhan

perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras serta kebutuhan lainnya. Selain

itu bab ini membahas mengenai metode perancangan perangkap lunak yang

meliputi pembahasan mengenai use case diagram, class diagram, flowchart,

sequence diagram dan rancangan interface yang akan dibangun berdasarkan

analisa yang telah dilakukan sebelumnya.
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BAB V Implementasi

Bab ini menjelaskan pembuatan aplikasi yang merupakan implementasi

dari hasil analisa dan perancangan serta pengujian dari aplikasi yang dirancang

sesuai dengan batasan dan tujuan penelitian.

BAB VI Penutup

Berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian serta memberikan saran

terhadap penelitian agar dapat menciptakan penelitian baru yang lebih baik lagi.


