
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

  Penyakit infeksi virus merupakan satu kumpulan jenis-jenis 

penyakit yang disebabkan oleh virus yang mudah  menyerang anak-anak. Oleh 

sebab itu, para petugas kesehatan rumah sakit (paramedis) perlu mengetahui 

gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit infeksi virus. Penyakit infeksi 

virus pada anak dan gejala-gejala yang ditimbulkan sangat banyak. Dengan 

metode konvensional (mendeteksi gejala secara manual tentang apa yang 

dirasakan  pasien) akan memakan waktu yang sangat lama dan masalahnya 

sekarang bukan hanya perlu mengetahui penyebab penyakit tetapi yang 

penting adalah mengetahui dengan cepat penyakit yang diderita serta 

penanggulangannya, agar penyakit yang diderita oleh anak tidak berdampak 

dan dapat segera diobati.  

  Data yang ada menyebutkan, kematian akibat penyakit campak, 

yaitu penyakit infeksi virus yang sering terjadi pada anak-anak yang 

disebabkan oleh virus paramiksovirus, di dunia dilaporkan pada tahun 2010 

mencapai 777.000 orang, 202.000 di antaranya berasal dari ASEAN, serta 15 

persen kematian akibat campak berasal dari Indonesia. Setiap tahun 

diperkirakan 30.000 anak Indonesia meninggal karena komplikasi yang 

diakibatkan campak. 

  Peran dokter spesialis anak dalam hal penanggulangan penyakit 

infeksi virus sangat diperlukan tapi seringkali terbentur pada terbatasnya 
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jumlah dokter spesialis anak sedangkan yang harus ditangani cukup banyak. 

Untuk mengurangi keterbatasan itu perlu dibuat alat bantu berupa sistem 

pakar. Sesuai dengan kemampuan dari sistem pakar yang merupakan salah 

satu cabang dari ilmu kecerdasan buatan, yaitu mampu untuk bertindak 

sebagaimana seorang pakar pada bidang ilmu tertentu, peneliti berfikir untuk 

membantu  petugas kesehatan rumah sakit dalam mendiagnosa penyakit 

infeksi virus pada anak sedini mungkin. 

  Forward Chaining merupakan metode pencarian atau teknik 

pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan 

penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. 

Pelacakan maju ini sangat baik jika bekerja dengan permasalahan yang 

dimulai dengan rekaman  informasi awal dan ingin dicapai penyelesaian akhir, 

karena seluruh proses akan dikerjakan secara berurutan maju. Berikut adalah 

diagram Forward Chaining secara umum untuk menghasilkan sebuah goal 

(Russel, 2003). 

  Dengan menggunakan sistem pakar diharapkan dapat mempercepat 

dalam mendiagnosa suatu jenis penyakit infeksi virus pada anak, sehingga 

dapat dengan mudah diketahui jenis penyakit yang sedang menjangkit 

tersebut. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membangun sebuah 

aplikasi “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Infeksi Virus Pada Anak 

Menggunakan Metode Forward Chaining ” sebagai suatu alternatif solusi 

untuk mengatasi masalah tersebut diatas. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 



 

 

3 

Bagaimana merancang dan  membuat sistem pakar diagnosa penyakit infeksi 

virus pada anak. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sistem pakar ini dibangun berbasis web menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan manajemen database MySQL. 

2. Metode yang digunakan  untuk mendapatkan hasil diagnosa adalah 

metode Forward Chaining . 

3. Sistem ini menghasilkan diagnosa berupa beberapa jenis penyakit infeksi 

virus yang rentan diderita anak-anak serta cara penanggulangannya. 

4. Data sampel sebagai data awal jenis penyakit yang diagnosa adalah 5 

jenis penyakit infeksi virus yang sering menjangkit anak yaitu campak, 

campak jerman, cacar air, gondongan, polio. 

5. Diagnosa pada sistem pakar ini adalah anak berusia dibawah 11 tahun. 

 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk merancang dan membuat 

program aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit infeksi virus pada anak.. 

1.5. Manfaat Skripsi 

Dengan disusunya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

 

1. STMIK Sinar Nusantara 
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 Laporan yang dibuat penulis dapatdijadikan bahan referensi dan 

sumber belajar untuk mengerjakan proyek ahir bagi mahasiswa yang 

memerlukan. 

2. Penulis 

a. Dapat menerapkan disiplin ilmu Teknik Informatika yaitu dalam 

proses pembuatan aplikasi. 

b. Menambah pengetahuan mengenai masalah penyakit infeksi pada 

anak, khususnya yang disebabkan oleh virus. 

3. Bagi masyarakat 

a. Membantu masyarakat awam khususnya para orang tua dalam 

mengenali gejala-gejala dan jenis-jenis penyakit infeksi virus  pada 

anak. 

b. Memudahkan orang tua dalam melakukan penanganan pengobatan 

dini secara cepat dan tepat terhadap anak yang telah teridentifikasi 

menderita penyakit  infeksi virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Kerangka Pikir Sistem 
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· Jurnal sistem pakar diagnosa 

penyakit hati dengan Forward 
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· Penerapan Forward Chaining 

untuk sistem pakar diagnosa 

penyakit infeksi virus pada anak

Implementasi Program

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir DiagnosaPenyakit Inveksi Virus Anak 

1.7.    Sistematika Penulisan 

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat lebih terarah, maka penulis 

berusaha sedapat mungkin menyusun secara sistematis sehingga diharapkan 

tahap-tahap pembahasan akan tampak jelas kaitannya antara bab yang satu 



 

 

6 

dengan bab yang lainnya. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  

 

 

 

 

 

  BAB II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang permasalahan, 

merumuskan inti permasalahan yang dihadapi, pembatasan 

masalah, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, keaslian penelitian dan sistematika 

penulisan. 

LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori 

yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan dan 

hal-hal yang berguna dalam proses analisis permasalahan 

serta tinjauan terhadap penelitian. Pada bab ini membahas 

pengertian sistem pakar, penyakit infeksi virus pada anak, 

basis data, Entity Relational Diagram (ERD), diagram 

konteks, Data Alir Diagram (DAD), PHP, MySQL dan 

Macromedia Dreamweaver 8. 

 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisis masalah, analisis basis 

data, analisis perangkat lunak, analisis perangkat keras, 

analisis pengguna, analisis data gejala dan data penyakit 
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BAB IV 

 

 

 

 

BAB V 

infeksi virus pada anak, perancangan Entity Relational 

Diagram (ERD), perancangan basis data, perancangan 

diagram konteks, perancangan Data Alir Diagram (DAD), 

perancangan menu, dan perancangan interface (antarmuka).  

 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari hasil 

perancangan keseluruhan beserta penjelasan dan penggunaan 

program yang telah dibuat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran-saran 

yang perlu diperhatikan bagi pengembangan sistem 

kedepannya. 

 

 


