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    BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang sering menjadi masalah 

serius. Sebagian anggota masyarakat masih sering kali kesulitan untuk 

mendapatkan pelayanan dan informasi kesehatan dan bagaimana memilih 

tindakan yang tepat untuk anggota keluarga yang sedang menderita sakit. 

Penyakit yang sering terjadi pada masyarakat merupakan salah satu jenis 

penyakit yang umum ditakuti di masyarakat karena penyakit ini kurang 

mendapatkan perhatian (Admaja, 2011). Gejala penyakit merupakan indikasi dari 

sebuah penyakit yang dapat mengancam kesehatan seseorang, namun pada 

kenyataannya gejala penyakit tersebut terkadang dianggap remeh oleh 

kebanyakan orang. Ironisnya pada sebagian besar, penderita baru melakukan 

pemeriksaan ke dokter jika penyakit tersebut sudah memasuki stadium lanjut 

(Admaja, 2011). 

Pada saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat, tidak hanya pada 

bidang informasi, industri, pendidikan, tetapi pada bidang kedokteran. Para ahli 

terus mengembangkan perkembangan teknologi yang ada, sehingga dengan 

adanya teknologi tersebut para ahli merasa terbantu dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

 Dengan kemudahan teknologi maka dapat dibuat sebuat sistem pakar untuk 

memprediksi penyakit umum sehingga masyarakat memperoleh informasi lebih 

mudah terkait gejala yang diderita. Dengan sistem ini dengan memberikan gejala-
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gejala yang diderita, maka sistem pakar akan mengambil kesimpulan dengan cepat 

dan tepat.  

 Sistem pakar adalah sistem komputer yang ditunjukan untuk meniru aspek 

pengambilan keputusan dari seorang pakar. Sistem pakar memanfaatkan secara 

maksimal pengetahuan khusus selayaknya seorang pakar untuk memecahkan 

masalah (Rika Rosnelly, 2012). Sistem ini disebut sistem pakar karena fungsi dan 

perannya sama seperti seorang ahli yang harus memiliki pengetahuan, 

pengalaman dalam memecahkan suatu persoalan (B. Herawan Hayadi, 2016). 

Kemampuan yang dimiliki oleh sistem pakar dirasa dapat menyelesaikan masalah 

dalam memprediksi penyakit umum serta memberi informasi mengenai tindakan-

tindakan yang diperlukan apabila dalam keadaan genting. 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rama Tri Admaja pada tahun 2012 

dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Mobile Untuk Mendiagnosa Penyakit 

Umum dengan Metode Certainty Factor Menggunakan Teknologi Android” 

terdapat saran untuk mengembangkan sistem dengan penambahan macam jenis 

penyakit yang lebih banyak dan diikuti dengan gejala penyakitnya. Dan  menurut 

Dewi Pratama Kurniawati metode Dempster Shafer merupakan metode yang 

mampu mengakomodasi ketidakpastian dalam klasifikasi multispectral dengan 

mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah untuk mengkalkulasikan 

kemungkinan dari suatu peristiwa. Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah 

skripsi dengan judul “Rancang Bangung Sistem Pakar Prediksi Penyakit Umum 

Dengan Metode Dempster Shafer Berbasis Web Responsive”. 

 Sistem pakar ini dapat menambahkan pengetahuan dan membantu dalam 

pengambilan keputusan kepada asisten dokter. Dimana dalam sistem ini dengan 
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memberikan pernyataan dan informasi kepada sistem pakar, maka sistem pakar 

akan mengambil kesimpulan dengan cepat dan tepat.   

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah “Bagaimana 

merancang dan membangun Sistem Pakar Prediksi Penyakit Umum dengan 

metode  Dempster Shafer?” 

1.3  Batasan Masalah 

 Berikut ini adalah batasan masalah dalam penelitian ini. 

a. Sistem hanya dapat memberikan keputusan terkait penyakit umum dengan 

gejala-gejala menurut pakar. 

b. Penyakit yang dibahas pada sistem yaitu Influenza, Tifus, Maag, Asma, 

Amandel, Asam Lambung, Farangitis, Liver, Campak, Diare, DBD, Malaria, 

TB Paru,  dan Kolera. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah merancang dan 

membangun sistem pakar yang dapat memprediksi penyakit umum menggunakan 

metode Dempster Shafer berbasis web responsive. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki manfaat membantu masyarakat serta asisten dokter 

untuk memprediksi penyakit yang diderita serta memberi informasi terkait 

penyakit umum. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan dasar penyakit 

umum bagi penulis. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari : 

A. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

B. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam perancangan, 

implementasi, dan analisis penelitian yang terdiri dari teori-teori tentang 

sistem pakar, rancang bangun sistem, metode Dempster Shafer, metode 

TOPSIS, dan Jakarta Smart City. 

C. BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, analisis masalah, 

pemecahan masalah, perancangan sistem, desain antar muka, dan struktur 

tabel. 

D. BAB IV IMPLEMENTASI DAN SISTEM 

Bab ini berisikan hasil penelitian mulai dari proses rancang bangun 

sistem yang dibuat, spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang 

digunakan, rancang bangun sistem, pengujian aplikasi, serta evaluasi akhir 

dari sistem aplikasi yang dibuat. 

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan hasil analisis data dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, dalam bab ini terdapat 

beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian.
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