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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia. Ironisnya, 

banyak sekali penyakit-penyakit yang terlambat didiagnosis sehingga 

mencapai tahap kronis yang sulit untuk disembuhkan. Kesehatan anak 

adalah dambaan setiap orang tua, terlebih mengingat usia anak-anak yang 

rentan terhadap penyakit merupakan ketakutan tersendiri bagi orang tua. 

Ketakutan ini bukan tanpa alasan, karena terkadang kesibukan orang tua 

menyebabkan keterlambatan penanganan kesehatan anak sehingga banyak 

penderita penyakit paru berusia anak-anak. 

Penyakit Pneumonia (infeksi saluran pernafasan akut yang 

mempengaruhi paru-paru) dan diare dinyatakan sebagai penyebab kematian 

utama pada anak-anak di bawah usia lima tahun atau balita. Bahkan angka 

kematian karena penyakit ini melebihi angka kematian yang disebabkan 

oleh AIDS, malaria dan tuberkulosis. Angka kejadian pneumonia terbesar 

terdapat di Afrika dan Asia Selatan. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan 

Dokter Anak Indonesia (IDAI) Badriul Hegar memaparkan, berdasarkan 

data dari World Health Organization (WHO) Tahun 2013 menunjukkan 

fakta pneumonia atau radang paru akut dinyatakan menjadi penyebab 

kematian terhadap sekitar 1,2 juta anak setiap tahunnya atau dapat dikatakan 

setiap jamnya 230 anak meninggal karena pneumonia. Jumlah ini adalah 18 

persen dari jumlah kematian anak balita di seluruh dunia Berdasarkan Berita 

Jurnal Nasional (Senin, 11 November 2013 , 11:45:58 WIB) 



2 

 

 
 

Oleh karena itu, kebutuhan informasi yang cepat dan tepat dari 

seorang pakar kesehatan anak sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat 

khususnya orangtua yang memiliki anak berusia balita untuk mendeteksi 

secara dini penyakit paru anak. Sistem pakar merupakan sistem yang 

berusaha mengadopsi pengetahuan manusia/pakar ke komputer, agar 

komputer dapat membantu menyelesaikan masalah seperti yang biasa 

dilakukan para ahli. Hal inilah yang mendorong pembangunan sebuah 

software sistem pakar diagnosa penyakit paru pada anak dengan meminta 

diagnosa dari pengguna. Diagnosa tersebut akan diproses dalam sistem, 

kemudian hasilnya akan disampaikan lagi ke pengguna. Diharapkan sistem 

ini mampu memberikan informasi yang optimal dengan timbal balik dari 

pengguna dan sistem. 

Penyakit paru terdiri banyak jenis penyakit diantaranya yaitu 

Bronkitis, Asma  dan Pneumonia. Jenis penyakit satu dengan yang lainnya 

mempunyai gejala yang hampir sama sehingga menimbulkan banyak 

diagnosa. Sehingga metode certainty factor dapat digunakan karena Teori 

Kepastian dalam menghadapi suatu permasalahan sering ditemukan jawaban 

yang tidak memiliki kepastian penuh. Certanity Factor  (CF) merupakan 

nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya 

kepercayaan.  Certanity Factor  (CF) menunjukkan ukuran kepastian. 

Berdasarkan uraian diatas, metode Certainty Factor diyakini dapat 

digunakan untuk mendiagnosa penyakit paru pada anak. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan yang dihadapi, yaitu bagaimana membangun 

suatu Sistem Pakar untuk mendiagnosa jenis penyakit paru pada anak 

dengan metode Certainty Factor (CF). 
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1.3. Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan sistem pakar ini batasan-

batasan atau ruang lingkupnya adalah : 

a. Penelitian dalam Skripsi ini berdasar dan berlaku  pada Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta (BBKPMS).  

b. Pembuatan sistem pakar ini hanya berdasarkan menampilkan gejala-

gejala umum dari penyakit paru. Data penyakit paru meliputi 

Bronkitis, Asma Episodik Jarang, Asma Episodik Sering, Asma 

Kronis/Persisten, Asma Episodik Berat dan Berulang, Asma Persisten 

pada Bayi, Asma Hipersekresi, Asma karena Beban Fisik, Asma 

dengan Alergen, Batuk Malam, Batuk Buruk di Pagi Hari, 

Bronkopneumonia, Pneumonia Lobaris, Bronkiolis Akut, Atelektasis, 

Atelektasis Masif, Emfisema Obstruktif, Emfisema Bulosa, 

Pneumotoraks dan Empiema Torasis. 

c. Pembuatan sistem menggunakan Metode Certainty Factor. 

d. Solusi yang diberikan berupa informasi untuk diketahui oleh 

masyarakat umum khususnya penderita berdasarkan data-data 

masukan yang dapat membantu untuk penanganan selanjutnya.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah terciptanya Sistem Pakar 

yang dapat mendiagnosa jenis-jenis penyakit paru pada anak dengan metode 

Certainty Factor (CF). 

 

 



4 

 

 
 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa  

a. Mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dunia 

nyata dengan merancang dan mengembangkan sistem pakar. 

b. Menambah bekal pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk 

persiapan dalam rangka menghadapi dunia kerja di masa yang akan 

datang. 

2. Bagi masyarakat 

Memperoleh informasi yang cepat tentang penyakit paru pada anak, 

melalui sistem pakar tanpa bertemu langsung dengan seorang pakar. 

 

1.6. Kerangka Pikiran 

Di bawah ini merupakan kerangka berpikir pembuatan aplikasi 

sistem pakar untuk diagnosa penyakit paru pada anak. 
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Gambar 1.1.  Kerangka Pikir Diagnosa Penyakit Paru 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, kerangka 

pikiran, dan sistematika penulisan skripsi. 

Certainty Factor 

Kebutuhan informasi yang cepat dan tepat 

dari seorang pakar sangat dibutuhkan 

 

Keterlambatan diagnosa 

penyakit paru pada anak 

Pembuatan Sistem untuk diagnosa penyakit  

Paru Pada Anak : 

 Pengumpulan data informasi penyakit paru dan 

gejalanya. 

 Merancang dan membuat sistem, desain web & 

databasenya. 

 Menguji kesesuaian/validitas dengan 

perbandingan dokter 

 

Sistem pakar diagnosa penyakit paru 

 pada anak dengan metode Certainty 

 Factor 

Permasalahan 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang menunjang dan mengacu pada 

daftar pustaka yang menjadi dasar diagnosa penyakit paru 

dengan metode Certainty Factor. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi. Menjelaskan 

tata cara penelitian, prosedur penelititan, teknik penelitian, 

metode pendekatan sistem, metode pengembangan sistem, dan 

pengujian sistem. 

BAB IV  TINJAUAN UMUM  

Bab ini berisi tentang tempat pengambilan data di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta (BBKPMS), Obyek 

Penelitian, Metode Certainty Factor, Penentuan skala tingkat 

kepercayaan, ukuran nilai kepercayaan dan ketidakpercayaan 

suatu gejala dalam setiap penyakit paru-paru, Mesin Inferensi, 

contoh kasus dan perhitungan algoritma Certainty Factor (CF).  

BAB V  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Diagram Konteks, Hierarchy Process 

Input-Output (HIPO), Diagram Alir Data, Entity Relationship 

Diagram, Desain Relasi Tabel, Kamus Data, Perancangan Tabel 

Basis Data, Perancangan Input Data, Perancangan Output Data 

dan Implementasi Program. 
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BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

perancangan, hasil pengujian dan analisa sistem. 

DAFTAR  PUSTAKA 

Berisi semua sumber informasi yang digunakan dalam 

menyusun laporan Skripsi.  

LAMPIRAN  

Berisi Daftar Penyakit dan Gejala Beserta Nilai MD dan MD pada Diagnosa 

penyakit paru anak dan listing program. 

 


