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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Ketidakhadiran seorang dokter gigi atau ahli gigi yang bisa menentukan 

penyakit gigi yang diderita mengakibatkan proses penyembuhan menjadi lama 

atau bahkan mengakibatkan hal yang fatal bagi pasien. Tidak hanya itu, 

keterbatasan seorang dokter gigi dalam mengidentifikasi penyakit gigi juga 

menjadi penyebab terhambatnya proses penyembuhan. Selain itu posisi yang jauh 

dari tempat pelayanan kesehatan juga ikut menentukan lama tidaknya proses 

penyembuhan tersebut. 

Penyakit gigi dipilih karena penyakit gigi merupakan salah satu penyakit 

yang banyak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia (Depkes, 2008). Hal ini 

terjadi karena rendahnya kesadaran akan kesehatan gigi di kalangan masyarakat 

Indonesia. Padahal kesehatan gigi merupakan kesehatan yang sangat penting yang 

harus dijaga karena rongga mulut merupakan gerbang paling pertama masuknya 

segala jenis makanan sampai bakteri, bahkan virus yang dapat membahayakan 

gigi dan organ lainnya dalam tubuh kita. Dipilihnya penyakit gigi ini adalah 

prevalensi nasional masalah gigi yang menunjukan angka 25,9% dan juga 

kemampuan mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi yang hanya sebesar 

8,1% (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). 

Kesehatan gigi tidak boleh dianggap remeh dan harus selalu diperhatikan 

kebersihan dan kesehatannya. Secara umum, gangguan gigi yang paling sering 

menyerang adalah plak, karang gigi (calculus), peradangan gusi (gingivitis), dan
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karies gigi atau gigi berlubang (caries dentis). Prevalensi karies gigi di Indonesia 

adalah 90.05% (Riskesdas, 2013).  

Beberapa temuan ilmiah menunjukan adanya kaitan antara kesehatan gigi 

dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan diantarannya diabetes, penyakit 

jantung, masalah kehamilan, serta menurunnya daya ingat (Ananda, 2012). Sistem 

pakar merupakan salah satu implementasi teknologi yang telah dikembangkan 

oleh banyak peneliti pada berbagai bidangnya masing-masing. Namun, sistem 

pakar lebih banyak ditemui pada bidang kesehatan. Sistem pakar merupakan suatu 

program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian 

masalah dalam hal ini diagnosis penyakit gigi yang dilakukan oleh seorang pakar 

(Durkin, 1994). Sehingga dengan adanya sistem pakar ini, akan memudahkan 

masyarakat awam untuk mendeteksi penyakit gigi yang dialaminya sedini 

mungkin.   

Adapun penelitian yang dilakukan untuk penerapan sistem pakar diagnosa 

pada penyakit tulang manusia dengan menggunakan metode backward chaining 

(Iriani, 2015). Selain penyakit pada tulang manusia ada juga penelitian lainnya 

untuk mendiagnosa penyakit tanaman padi menggunakan metode forward dan 

backward chaining. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa dengan 

memanfaatkan sistem pakar backward chaining dapat berguna untuk mendiagnosa 

penyakit padi (Honggowibowo, 2009). Selain itu sistem pakar dapat juga 

digunakan untuk mendiagnosa penyakit babi dengan metode backward chaining, 

hasil dari penelitian tersebut dapat melakukan diagnosa mengenai penyakit babi 

(Wirata, dkk., 2011). Meninjau permasalahan di atas maka dibuatlah aplikasi 
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khusus pada smartphone yang dapat melakukan diagnosis penyakit gigi 

menggunakan metode backward chaining berbasis Android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana merancang 

dan membangun aplikasi yang dapat memberikan informasi atau diagnosis awal 

dari penyakit gigi dengan menggunakan metode sistem pakar melalui metode 

backward chaining yang akan ditampilkan berbasis sistem operasi Android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam pembangunan sistem pakar ini adalah sistem 

pakar hanya dapat mendeteksi  17 gejala penyakit gigi dan 11 penyakit gigi yaitu 

carbohydrat, carries superficialis (email), carries media (dentine), hyperaemia 

pulpae, pulpitis (peradangan pulpa), gangraena pulpae (geraham dan pulpa 

busuk), abcses (bengkak berisi nanah), phlegmone, osteomyelitis, cysta, dan 

pyorhoea. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah merancang dan 

membangun aplikasi sistem pakar penyakit gigi menggunakan metode backward  

chaining berbasis sistem operasi Android. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Tersedianya aplikasi berbasis mobile yang memberikan informasi penyakit-

penyakit gigi melalui diagnosa gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita. 

 

1.6  Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan skripsi ini adalah 

sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan laporan dari penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan mendasari 

penelitian yang dilakukan secara rinci, dan langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti seperti sistem pakar, 

backward chaining, mobile android, dan penyakit gigi. 

BAB III METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini berisikan tentang penelitian dan rancangan guna 

pengembangan piranti lunak yang dibuat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

 Bab ini menjelaskan pengoperasian secara bertahap piranti lunak 

hasil pengembangan untuk penelitian ini dan disertakan hasil dari 

uji coba. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitan terhadap masalah yang 

ditemukan dan tujuan yang ingin dicapai, serta saran untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut. ……………………..…….. 
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