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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Pakar 

 Sistem Pakar (dalam bahasa Inggris : expert system) adalah sistem informasi 

yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk 

konsultasi. Pengetahuan dari pakar di dalam sistem ini digunakan sebagi dasar oleh 

Sistem Pakar untuk menjawab pertanyaan (konsultasi). Berikut ini ada beberapa 

definisi tentang sistem pakar menurut para ahli (Kusumadewi, 2003), antara lain : 

a) Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, 

fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah, yang biasanya hanya 

dapat diselesaikan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu (Martin dan Oxman, 

1988). 

b)  Sistem pakar merupakan bidang yang dicirikan oleh sistem berbasis pengetahuan 

(Knowledge Base System), memungkinkan komputer dapat berfikir dan 

mengambil keputusan dari sekumpulan kaidah (Ignizio, 1991). 

c) Sistem pakar adalah program komputer yang didesain untuk meniru kemampuan 

memecahkan masalah dari seorang pakar. Pakar adalah orang yang memiliki 

kemampuan atau mengerti dalam menghadapi suatu masalah. Lewat pengalaman, 

seorang pakar mengembangkan kemampuan yang membuatnya dapat 

memecahkan permasalahan dengan hasil yang baik dan efisien (John Durkin, 

1994) 
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d) Sistem pakar adalah salah satu cabang kecerdasan buatan yang menggunakan 

pengetahuan-pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seorang ahli untuk 

menyelesaikan suatu masalah tertentu (Giarratano dan Riley, 2005). 

 

2.2 Certainty Factor 

 Certainty Factor (CF) merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian berdasarkan bukti atau penilaian dari 

pakar. Certainty Factor merupakan salah satu teknik untuk mengatasi ketidakpastian 

dalam mengambil sebuah keputusan. Pada penelitian ini hal yang tidak pasti adalah 

gejala pada setiap penyakit akan mempunyai nilai yang berbeda – beda, dan penilaian 

ditentukan oleh pakar. Pada metode Certainty Factor dikenal dengan adanya faktor 

kepercayaan (believe) dan ketidakpercayaan (disbelieve).   

 Certainty factor atau Faktor Kepastian diperkenalkan oleh ShortLife 

Buchaman dalam pembuatan MYCIN (Wesley,1984). Certainty factor (CF) 

merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan 

besarnya kepercayaan. Certainty factor didefinisikan sebagai berikut (Giarattano dan 

Riley, 1994) : 

 CF(H,E) = MB(H,E) – MD(H,E)…………………………………Rumus 2.1 

 

 CF(H,E) adalah Certainty Factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh 

gejala (evidence) E. Besarnya CF berkisar antara -1 sampai 1. Nilai -1 menunjukkan 

ketidakpercayaan mutlak, sedangkan untuk nilai1 menunjukkan kepercayaan mutlak. 
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MB(H,E) adalah ukuran kenaikan kepercayaan (measure of increased believe) 

terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E.Sedangkan MD(H,E) adalah 

ukuran kenaikan kepercayaan (measure of increased disbelief) terhadap hipotesis H 

yang dipengaruhi oleh gejala E. 

 

2.3 Differensial Diagnosis of Basic Symptomps 

 Differensial Diagnosis of Basic Symptomps atau diferensial diagnosis adalah 

penentuan salah satu dari dua atau lebih penyakit atau kondisi yang diderita pasien 

dengan membandingkan dan mengontraskan secara sistematis hasil-hasil tindakan 

diagnostik. Sinonim dengan diagnosis banding.  

 Dalam penelitian ini Differensial Diagnosis of Basic Symptomps digunakan 

untuk menganalisa perbedaan penyakit berdasarkan gejala yang diderita pasien. 

Berikut adalah contoh Differensial Diagnosis of Basic Symptomps : 

1. Batuk 
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 Gambar 2.2 Contoh Diferensial Diagnosis Batuk 
 

 Dari tabel diferensial diagnosis diatas maka nilai MB dan MD dari rumus 

Certainty Factor dapat ditentukan oleh pakar. Nilai – nilai dari gejala ini (MB dan 

MD) akan dimasukan ke dalam rumus CF semua kemungkinan akan dicoba 

kemudian membuahkan sebuah hasil penyakit yang nilainya paling mendekati.  

 

2.4 Tujuh Penyakit Umum pada Anak 

 Terdapat tujuh penyakit umum pada anak dengan usia dibawah 5 tahun 

(balita). Berikut adalah tujuh penyakit yang sering dijumpai pada anak, beberapa 

penyakit memiliki gejala yang hampir sama. Berikut adalah penjelasan mengenai 

tujuh penyakit umum pada anak  :  
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1. Malaria 

 Malaria merupakan infeksi akut hingga kronik yang disebabkan oleh satu atau 

lebih spesies Plasmodium, ditandai dengan panas tinggi. Malaria merupakan 

masalah seluruh dunia dengan transmisi yang terjadi lebih dari 100 negara dengan 

jumlah populasi keseluruhan 1,6 juta orang. Daerah transmisi utama adalah Asia, 

Afrika, dan Amerika Selatan. 

 Malaria dapat ditularkan melalui penularan (1) alamiah (natural infection) 

melalui gigitan nyamuk anophelles, (2) penularan bukan alamiah yaitu malaria 

bawaan (kongenital) dan penularan secara mekanik melalui tranfusi darah atau 

jarum suntik. Sumber Infeksi adalah orang yang sakit malaria, baik dengan gejala 

maupun tanpa gejala klinis. 

2. Demam Berdarah 

 Penyakit demam berdarah merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

virus dengue dan ditularkan melalui gigitan Nyamuk Aedes aegepty dan Aedes 

albopictus. Demam berdarah dangue merupakan salah satu penyakit menular 

yang sering menimbulkan wabah dan menyebabkan kematian. Seringkali penyakit 

demam berdarah terlambat didiagnosa. 

 Pada saat ini jumlah kasus masih tetap tinggi rata-rata 10-25 per 100.000 

penduduk, namun angka kematian telah menurun <2%. Umur terbanyak yang 

terkena infeksi dengue adalah kelompok umur 4-10 tahun, walaupun makin  

banyak kelompok umur yang lebih tua. 
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3. Demam 

 Demam tanpa penyebab yang jelas adalah gejala demam akut dengan 

penyebab yang tidak jelas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti dalam 

periode demam kurang dari tujuh hari. Demam adalah keadaan dimana suhu 

tubuh > 38˚C. 

 Demam pada anak merupakan 15% dari kunjungan pasien di Poliklinik dan 

10% kunjungan di Unit Gawat Darurat. Sebagian besar anak berumur kurang dari 

3 tahun. Umumnya penyebab demam diindentifikasi berdasarkan anamnesis dan 

pemeriksaan fisis. Demam pada anak umumnya disebabkan oleh virus yang dapat 

sembuh sendiri, tetapi sebagian kecil dapat berupa infeksi bakteri serius seperti 

meningitis, infeksi saluran kemih, infeksi tulang dan sendi. 

4. Tipes 

 Demam Tifoid atau Tipes merupakan penyakit endemis di Indonesia yang 

disebabkan oleh infeksi sistemik Salmonella tyhpi. Prevalens 91% kasus demam 

tifoid terjadi pada umur 3-19 tahun, kejadian meningkat setelah anak berumur 

lima tahun. Sembilan puluh enam persen (96%) kasus demam tifoid disebabkan 

S.typhi, sisanya disebabkan oleh S.paratyphi. Kuman masuk melalui 

makanan/minuman.  

5. Campak 

 Campak, measles atau rubela adalah penyakit virus akut yang disebabkan 

oleh virus campak. Penyakit ini sangat infeksius, dapat menular sejak awal 

masaprodromal sampai lebih kurang empat hari setelahnya munculnya ruam. 

Penyebaran infeksi terjadi dengan perantara droplet. 
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 Angka kejadian campak di Indonesia sejak tahun 1990 sampai 2002 masih 

tinggi sekitar 3000-4000 per tahun demikian juga frekuensi terjadinya kejadian 

luar biasa tampak meningkat dari 23 kali per tahun menjadi 174. Namun case 

fatality rate telah diturunkan dari 5.5% menjadi 1.2%. Umur terbanyak menderita 

campak adalah <12 bulan, diikuti kelompok 1-4 dan 5-14 tahun. 

6. Tuberkulosis 

 Tuberkulosis (TB) adalah penyakit akibat infeksi kuman Mycobacterium 

tuberculosis yang bersifat sistemik sehingga dapat mengenai hampir semua organ 

tubuh dengan lokasi terbanyak di paru – paru yang biasanya merupakan lokasi 

primer. TB merupakan penyakit infeksi yang sudah sangat lama dikenal manusia, 

setua peradaban manusia. Pada awal penemuan obat antituberkulosis (OAT), 

timbul harapan penyakit ini akan dapat ditanggulangi. Namun dengan perjalanan 

waktu terbukti penyakit ini tetap menjadi masalah kesehatan yang serius.  

7. Diare 

 Diare merupakan salah satu penyebab angka morbiditas dan mortalitas yang 

tinggi pada anak di bawah umur lima tahun di seluaruh dunia, yaitu mencapai 1 

milyar kesakitan dan 3 juta kematian per tahun. Definisi diare adalah buang air 

besar lebih dari tiga kali sehari dengan konsistensi lembek atau encer. 

WHO(1987) mendefinisikan diare akut sebagai kejadian akut dari diare yang 

berlangsung selama 3-7 hari tetapi dapat pula berlangsung sampai 14 hari. 

 

 Sumber dari bab 2.4  dapat dilihat di daftar pustaka halaman 41 (Pedoman 

Pelayanan Medis IDAI,2009) dan (Pedoman Pelayanan Medis IDAI Edisi 2,2011).
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