
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Peyakit Dalam adalah Ilmu Kedokteran yang menangani orang

dewasa, meliputi penyakit tidak bedah. Mencakup seluruh tubuh Manusia. Yang

diantaranya mencakupi : ginjal, hati, alergi, jantung, kulit, organ pencernaan,

paru-paru, dan darah. Beberapa bagian dari penyakit tersebut sering terjadi.

Namun sebagian besar kita terkadang tidak mengetahuinya. Di zaman sekarang ini

terbukti bahwa kematian manusia paling besar adalah karena terkena serangan

jantung. Tidak perlu di pungkiri banyak kematian yang disebebkan oleh penyakit

yang menyerang organ dalam Manusia.

Penyakit dalam dapat diobati dengan 2 cara. Yaitu, medis dan non-medis

(Pengobatan Herbal). Pengobatan herbal adalah media pengobatan yang

menggunakan tanaman dengan kandungan bahan-bahan alamiah sebagai bahan

bakunya. Berbagai jenis tanaman yang berkhasiat obat sebenarnya banyak yang

dapat diperoleh di lingkungan sekitar, seperti dihalaman rumah, atau dapur

sebagai bahan maupun bumbu masakan. (Lestari, 2005)

Banyak keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan pengobatan

herbal ini. Pada umumnya, harga ramuan tradisional lebih murah jika

dibandingkan dengan obat-obatan buatan pabrik. Bahan ramuan pengobatan

herbal mudah didapatkan di sekitar lingkungan, bahkan dapat ditanam sendiri

untuk persediaan.  Pengolahan ramuan juga dapat dibuat di dapur sendiri tanpa

memerlukan peralatan khusus dan biaya yang besar. Memiliki efek samping yang

kecil. Memperbaiki keseluruhan tubuh, berbeda dengan obat medis yang hanya

memperbaiki beberapa sistem tubuh. (Salan, 2009)

Kesuksesan setiap pengobatan tentunya tergantung kepada penderita.

Banyak cara pengobatan maupun resep herbal, karena setiap tanaman memiliki

kandungan dan khasiat yang berbeda. Dari sekian banyak cara terapi herbal,

Penderita cukup sulit untuk memilih salah satu resep cara terapi herbal yang
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cocok terhadap penyakit dalam. Seperti dari pengadaan bahan tanaman, rasa

tanaman dan harga tanaman pengobatan herbal. Disebabkan masing-masing

daerah memiliki kondisi harga dan cara mendapatkan bahan tersebut cukup

berbeda.

Memahami kebutuhan diatas, peneliti mengadakan penelitian untuk

membuat software yang bisa digunakan secara bebas oleh penderita penyakit

dalam. Peniliti merancang sistem dengan memberikan penilaian terhadap suatu

tanaman yang dapat membantu penderita dalam memilih salah satu resep

pengobatan herbal pada penyakit dalam. Software ini dirancang dalam bentuk

sistem pendukung keputusan terapi herbal pada penyakit dalam. Sistem

pendukung keputusan ini menggunakan metode analytical hierarchi proces

(AHP)

Metode tersebut dipilih karena metode AHP merupakan salah satu bentuk

model pendukung keputusan dimana peralatan utamanya adalah sebuah hirarki

fungsional dengan input utamanya persepsi manusia (Permadi, 1992).

Perangkat lunak ini dibangun berdasarkan studi literatur beberapa buku

tentang pengobatan herbal. Perangkat ini juga ditujukan olehpenderita penyakit

dalam, yang ingin menjadikan terapi herbal sebagai alternatif pengobatan medis

untuk membantu masyarakat dalam mendayagunakan tanaman.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dirumuskan permasalahannya yaitu : bagaimana Sistem

Pendukung Keputusan Untuk Menentukan CaraTerapi Herbal Pada Penyakit

Dalam Dengan  Metode AHP (Analytic Hierarchy Process)”.

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem pendukung keputusan ini berbasis web.

2. Penyakit yang dapat ditangani adalah penyakit yang berada dalam

database sistem

3. Kriteria yang digunakan dalam penyakit dalam cara terapi herbal

adalah



I-3

a. Pengadaan bahan tanaman

b. Rasa tanaman

c. Harga tanaman

d. Pengolahan bahan tanaman

1.4 Tujuan Penelitian

Dari pembahasan pada latar belakang diatas, tujuan penulis membuat

sistem pendukung keputusan ini adalah ingin membantu dalam menentukan

pilihan pengobatan herbal pada penyakit dalam.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan

Tugas Akhir yang akan dibuat :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori tentang Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

yang mendukung dan berhubungan dalam pembuatan tugas akhir ini

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas langkah – langkah yang dilaksanakan dalam proses

penelitian, yaitu metode pengembangan sistem, tahapan penelitian,

pengumpulan data, analisa sistem, perancangan sistem dan

implementasi beserta pengujian pada penerpan metode AHP dalam

rancang bangun sistem pendukung keputusan terapi herbal penyakit

dalam.

BAB IV Analisan Dan Perancangan

Bab ini berisi tentang analisa penerapan metode AHP (Analytic

Hierarchy Process)dalam sistem pendukung keputusan terapi herbal

penyakit dalam, dan rancangan perangkat lunak aplikasi yang akan

dibuat berdasarkan metode tersebut.
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BAB V Implementasi Dan Pengujian

Bab ini membahas tentang implementasi serta pengujian dari hasil

penerapan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan terapi

herbal penyakit dalam.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang

penerapan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan terapi

herbal penyakit dalam, dan saran sebagai hasil akhir dari penelitian

yang telah dilakukan.


