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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Guna mempelajari lebih lanjut dan memudahkan pemahaman dalam 

penyusunan Laporan Skripsi, penulis mengadakan studi kepustakaan mengenai 

arti dan istilah yang digunakan dalam penelitian Laporan Skripsi dan tinjauan 

pustaka dari berbagai jurnal ilmiah, sehingga memudahkan penulis dalam 

memecahkan suatu masalah yang terdapat dalam suatu penelitian Skripsi. 

 

2.1. Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan 

pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah 

yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang 

tersebut. Sistem pakar bekerja berdasarkan pengetahuan yang 

dimasukkan oleh seorang atau beberapa orang pakar dalam rangka 

mengumpulkan informasi hingga sistem pakar dapat menemukan 

jawabannya. Tujuan pengembangan sistem pakar sebenarnya bukan 

untuk menggantikan peran manusia, tetapi mensubstitusikan pengetahuan 

manusia kedalam bentuk sistem, sehingga dapat digunakan oleh banyak 

orang (Kusrini, 2006:11). 

Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan 

manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah 

seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dengan sistem  pakar ini, 

orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang 
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sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. 

Bagi  para ahli, sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasnya 

sebagai asisten yang sangat  berpengalaman (Kusumadewi, 2003). 

Pemecahan masalah-masalah yang komplek biasanya hanya dapat 

dilakukanoleh sejumlah orang yang sangat terlatih, yaitu pakar. Dengan 

penerapan teknik kederdasan buatan, sistem pakar menirukan apa yang 

dikerjakan oleh seorang pakar ketika mengatasi permasalahan yang 

rumit, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki (Hartati, 2008). 

 

2.2. Teori Certainty Factor (Teori Kepastian) 

Dalam menghadapi suatu permasalahan sering ditemukan jawaban 

yang tidak memiliki kepastian penuh. Ketidakpastian ini dapat berupa 

probabilitas atau keboleh jadian yang tergantung dari hasil suatu kejadian. 

Hasil yang tidak pasti disebabkan oleh dua faktor, yaitu aturan yang tidak 

pasti dan jawaban pengguna yang tidak pasti atas suatu pertanyaan yang 

diajukan oleh sistem. Hal ini sangat mudah dilihat pada sistem diagnosis 

penyakit, dimana pakar tidak dapat mendefinisikan hubungan antara gejala 

dengan penyebabnya secara pasti, dan pasien tidak dapat merasakan suatu 

gejala dengan pasti pula. Pada akhirnya akan ditemukan banyak 

kemungkinan diagnosis. Sistem pakar harus mampu bekerja dalam 

ketidakpastian. Sejumlah teori telah ditemukan untuk menyelesaikan 

ketidakpastian, termasuk diantaranya probabilitas klasik, probabilitas 

bayes, teori hartley berdasarkan himpunan klasik, teori shannon 

berdasakan pada probabilitas, teori Depmster-Shafer, teori fuzzy Zadeh, 
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dan faktor kepastian (certanity factor). Faktor kepastian (Certanity Factor) 

diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam pembuatan MYCIN 

(Kusumadewi, 2003). Certanity Factor  (CF) merupakan nilai parameter 

klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan.  

Certanity Factor  (CF) menunjukkan ukuran kepastian. 

Faktor kepastian (certainty factor) menunjukkan ukuran kepastian 

terhadap suatu fakta atau aturan.  Notasi faktor kepastiannya adalah 

sebagai berikut : 

 

CF[h,e] = MB[h,e] – MD[h,e] 

Keterangan : 

CF[h,e]  :   faktor kepastian 

MB[h,e] :   ukuran kepercayaan terhadap hipotesis h 

MD[h,e] :   ukuran ketidakpercayaan terhadap hipotesis h 

 

Nilai evidence dikombinasikan untuk menentukan Certainty Factor (CF) 

dari hipotesis. Jika  dan  adalah observasi, maka : 

 

MB[h,e^e] =  

MD[h,e^e] =  

 

Jika ada kaidah lain termasuk dalam hipotesis yang sama tetapi berbeda 

dalam faktor kepastian maka perhitungan faktor kepastian dari kaidah 
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yang sama dihitung dari penggabungan fungsi untuk faktor kepastian yang 

didefinisikan sebagai berikut : 

 

 

 

Nilai Certainty Factor Rule didapat dari interpretasi „term’ dari pakar 

menjadi nilai MD/MB tertentu.  Certainty term-nya sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Certainty Term 

 

Certain Term MD/MB 

Tidak Tahu/Tidak Ada 0 – 0,2 

Mungkin 0,3 – 0,4 

Kemungkinan Besar 0,5 – 0,6 

Hampir Pasti 0,7 – 0,8 

Pasti 0,8 – 1,0 

 

Adapun untuk flowchart algoritma Certainty Factor adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1. Flowchart Penghitungan Algoritma Certainty Factor 

 

Berdasakan flowchart Gambar 2.1, diterapkan pada form konsultasi 

sebagai berikut: 

1. Gejala yang dimasukkan harus berjumlah 1 atau lebih. 

2. Jika gejala yang dimasukkan hanya 1, maka : 

a. Dilakukan pencarian penyakit yang mempunyai gejala tersebut. 
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b. Apabila jumlah penyakit yang mempunyai gejala tersebut berjumlah 

1, maka akan dihitung nilai CF berdasar nilai MB dan nilai MD dari 

relasi gejala data penyakit tersebut. 

c. Apabila jumlah penyakitnya lebih dari 1 maka hasil akhir didapatkan 

dari nilai CF yang terbesar dari setiap relasi gejala dan penyakit. 

3. Jika gejala yang dimasukkan lebih dari 1, maka : 

a. Dilakukan pencarian penyakit yang mempunyai gejala tersebut. 

b. Apabila jumlah penyakit yang mempunyai gejala tersebut berjumlah 

1, maka akan dihitung nilai CF berdasar nilai MB dan nilai MD dari 

relasi gejala dan penyakit tersebut. 

c. Apabila jumlah penyakitnya lebih dari 1 maka hasil akhir didapatkan 

dari nilai CF yang terbesar dari setiap relasi gejala dan penyakit. 

 

2.3. Diagnosa 

Diagnosa keperawatan adalah suatu bagian integral dari proses 

keperawatan. Hal ini merupakan suatu komponen dari langkah-langkah 

analisa, dimana perawat mengidentifikasi  respon-respon individu terhadap 

masalah-masalah kesehatan yang aktual dan potensial. Dibeberapa  negara 

mendiagnosa diidentifikasikan dalam tindakan praktik keperawatan 

sebagai suatu tanggung jawab legal dari seorang perawat profesional. 

Diagnosa keperawatan memberikan dasar petunjuk untuk memberikan 

terapi yang pasti dimana perawat bertanggung jawab di dalamnya ( Kim et 

al, 1984). 

 

http://nursingbegin.com/konsep-model-asuhan-keperawatan-profesional/
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2.4. Penyakit Paru 

Data-data penyakit paru sebagai berikut : 

1. Bronkitis 

Bronkitis adalah hipersekresi mukus dan batuk produktif kronis 

berulang-ulang minimal selama 3 bulan pertahun atau paling sedikit 

dalam 2 tahun berturut-turut pada pasien yang diketahui tidak terdapat 

penyebab lain (Long, 1998). 

Bronchitis terbagi menjadi 2 jenis sebagai berikut. 

 Bronchitis akut, yaitu bronchitis yang biasanya datang dan sembuh 

hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu saja. Kebanyakan penderita 

bronchitis akut akan sembuh total tanpa masalah yang lain. 

 Bronchitis kronis, yaitu bronchitis yang biasanya datang secara 

berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Terutama, pada 

perokok. Bronchitis kronis ini juga berarti menderita batuk yang 

dengan disertai dahak dan diderita selama berbulan-bulan hingga 

tahunan. 

2. Asma 

Asma adalah penyakit inflamasiobstruktif yang di tandai oleh 

periode episodicspasme otot-otot polos dalam dinding saluran udara 

bronchial (SpasmeBronkus) (Cristantie, 2004). 

Asma adalah satu keadaan klinik yang di tandai oleh terjadinya 

penyempitan bronkus yang berulang namun reversible, dan di antara 

episode penyempitan bronkus tersebut terdapat keadaan ventilasi yang 

lebih normal (Solomon, 2006). 
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Asma di klasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Asma alergik di sebabkan oleh allergen (misalnya: serbuk sari, 

binatang,   amarah, makanan dan jamur). 

2. Asma idiopatik atau non alergik tidak berhubungan dengan 

Allergen spesifik. Faktor-faktor seperti Commoncold, infeksi 

traktusrespiratorius, latihan, emosi dan polutan lingkungan dapat 

mencetuskan serangan. 

3. Asma gabungan adalah bentuk asma yang paling umum. Asma ini 

mempunyai karakteristik dari bentuk alergik maupun bentuk 

idiopatik atau nonalergik (Suddarth, 2002; Brunner, 2002). 

3. Pneumonia (Bronkopneumonia) 

Pneumonia adalah infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah 

yang mengenai parenkim paru. Pneumonia pada anak dibedakan 

menjadi (Bennete, 2013) : 

1.      Pneumonialobaris 

2.      Pneumoniainterstisial (bronkiolitis) 

3.      Bronkopneumonia  

Pneumonia adalah salah satu penyakit yang menyerang saluran 

nafas bagian bawah yang terbanyak kasusnya didapatkan di praktek-

praktek dokter atau rumah sakit dan sering menyebabkan kematian 

terbesar bagi penyakit saluran nafas bawah yang menyerang anak-

anak dan balita hampir di seluruh dunia. Diperkirakan pneumonia 

banyak terjadi pada bayi kurang dari 2 bulan, oleh karena itu 

pengobatan penderita pneumonia dapat menurunkan angka kematian 
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anak (Bennete, 2013). 

Bronkopneumonia disebut juga pneumonia lobularis yaitu suatu 

peradangan pada parenkim paru yang terlokalisir yang biasanya 

mengenai bronkiolus dan juga mengenai alveolus disekitarnya, yang 

sering menimpa anak-anak dan balita, yang disebabkan oleh 

bermacam-macam etiologi seperti bakteri, virus, jamur dan benda 

asing. Kebanyakan kasus pneumonia disebabkan oleh 

mikroorganisme, tetapi ada juga sejumlah penyebab non infeksi yang 

perlu dipertimbangkan. Bronkopneumonia lebih sering merupakan 

infeksi sekunder terhadap berbagai keadaan yang melemahkan daya 

tahan tubuh tetapi bisa juga sebagai infeksi primer yang biasanya kita 

jumpai pada anak-anak dan orang dewasa. 

Bronkopneumonia adalah peradangan pada parenkim paru yang 

melibatkan bronkus atau bronkiolus yang berupa distribusi berbentuk 

bercak-bercak (patchy distribution) (Bennete, 2013). Pneumonia 

merupakan penyakit peradangan akut pada paru yang disebabkan oleh 

infeksi mikroorganisme dan sebagian kecil disebabkan oleh penyebab 

non-infeksi yang akan menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan 

gangguan pertukaran gas setempat (Bradley et.al., 2011) 

4. Atelektaksis.  

Menurut Somantri (2008) atelektaksis adalah suatu kondisi 

dimana paru-paru tidak mengembang secara sempurna. Jadi 

atelektaksis adalah suatu keadaan kolaps, dimana paru-paru tidak 

dapat mengembang dengan sempurna tepatnya pada alveoli atau 
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alveolus paru yang tidak mengandung udara. 

5. Emfisema. 

Emfisema merupakan keadaan dimana alveoli menjadi kaku 

mengembang dan terus menerus terisi udara walaupun setelah 

ekspirasi (Kus Irianto, 2004) 

Emfisema merupakan morfologik didefisiensi sebagai 

pembesaran abnormal ruang-ruang udara distal dari bronkiolus 

terminal dengan desruksi dindingnya (Robbins, 1994). 

Emfisema adalah penyakit obtruktif kronik akibat kurangnya 

elastisitas paru dan luas permukaan alveoli (Corwin, 2000). 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik Emfisema adalah penyakit yang 

gejala utamanya adalah penyempitan (obstruksi) saluran napas, karena 

kantung udara di paru menggelembung secara berlebihan dan 

mengalami kerusakan yang luas. 

6. Pneumothorax 

Pneumotorax adalah udara atau gas dalam rongga pleura, yang 

dapat terjadi secara spontan (spontaneous pleura), sebagai akibat 

trauma ataupun proses patologis, atau dimasukkan dengan sengaja 

(Dorland, 1998 : 872).  

Pneumothorax/kolaps paru-paru adalah penimbunan udara atau 

gas di dalam rongga pleura. Rongga pleura adalah rongga yang 

terletak diantara selaput yang melapisi paru-paru dan rongga dada.  

7. Empiema Torasis 

Empiema Torasis ialah keadaan terkumpulnya nanah (pus), 
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dalam rongga pleura, yang dapat setempat (encapsulated) atau 

mengisi seluruh rongga pleura. 

Efusipleural adalah penumpukan cairan di dalam ruang pleural, 

proses penyakit primer jarang terjadi namun biasanya terjadi sekunder 

akibat penyakit lain. Efusi dapat berupa cairan jernih, yang mungkin 

merupakan transudat, eksudat, atau dapat berupa darah atau pus 

(Baughman, 2000) 

2.5. Database 

Secara umum, database berarti koleksi data yang saling terkait.  

Secara praktis, basis data dapat dianggap sebagai suatu penyusunan data 

yang terstruktur yang disimpan dalam media pengingat (harddisk) yang 

tujuannya adalah agar data tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat 

(Abdul, 2008). 

Dasar data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 

komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

Database merupakan salah satu koponen yang penting dalam sistem 

informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi bagi 

para pemakai. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan 

database system. Sistem dasar data (database system) adalah suatu sistem 

informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuat tersedia untuk 

beberapa aplikasi yang bermacam-macam dalam suatu organisasi. 
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Database bisa diartikan sebagai suatu file database yang memiliki 

tabel, record, field, index, query, filter dan view. Berikut adalah definisi 

umum isi sebuah file database. 

a. Tabel 

Tabel adalah sekelompok record data, masing-masing berisi 

informasi yang sejenis. 

b. Record 

Record adalah entri tunggal dalam tabel. Bisa saja disebut sebagai 

baris mengingat sebuah tabel terdiri dari baris (record) dan kolom 

(field). 

c. Field 

Field Adalah item tertentu dalam tabel. Bisa disebut sebagai 

kolom. 

d. Index 

Index Adalah field kunci yang ditujukan ke suatu record yang 

spesifik serta diurutkan dalam urutan tertentu. 

e. Query 

Query Adalah perintah SQL yang dirancang untuk memanggil 

kelompok record tertentu dari satu tabel/lebih. 

f. View 

View Merupakan tabel virtual yang berisi record dari berbagai 

tabel. Fungsi utamanya untuk memudahkan kita mendapatkan data yang 

spesifik dari berbagai tabel. 
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2.6. MYSQL 

MySql (My Structure Query Language) atau di baca “mai-es-ku-el” 

adalah sebuah program pembuatan database yang bersifat open source, 

artinya siapa saja boleh menggunakannya dan tidak akan di cekal (Bunafit, 

2004). MySQL merupakan database server yang mampu untuk 

memanajemen database dengan baik. MySQL dijadikan sebagai sebuah 

database yang paling banyak digunakan selain database yang bersifat 

shareware seperti Ms Access, penggunaan MySQL biasanya dipadukan 

dengan menggunakan program aplikasi PHP, karena dengan menggunakan 

kedua program tersebut di atas telah terbukti akan kehandalan dalam 

menangani permintaan data. Kemampuan lain yang dimiliki MySQL 

adalah mampu mendukung Relasional Database Manajemen Sistem 

(RDBMS), sehingga dengan kemampuan ini MySQL akan mampu 

menangani data-data berukuran sangat besar hingga Giga Byte.  

MySQL merupakan sebuah bentuk database yang berjalan sebagai 

server, artinya peletakan database tersebut tidak harus dalam satu mesin 

dengan aplikasi yang digunakan, sehingga dapat meletakan sebuah 

database pada sebuah mesin khusus dan dapat diletakan pada tempat yang 

jauh dari komputer peng-aksesnya (Nugroho, 2004).  

 

2.7. Bahasa Pemrograman  

Bahasa pemograman yang digunakan dalam pembuatan sistem 

pakar antara lain PHP dan HTML berikut adalah penjelasan dari masing-

masing bahasa pemograman :  
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1.  Hyper Text Markup Language (HTML) 

HTML adalah kependekan dari Hyper Text Markup Language, 

yang artinya tata cara penulisan yang digunakan dalam dokumen web. 

Dokumen HTML adalah sebuah dokumen teks murni yang dapat dibuat 

dengan editor web sembarang, seperti Notepad. Dokumen ini akan 

dieksekusi oleh sebuah browser (misalnya Internet Explorer), sehingga 

browser mampu menghasilkan suatu dokumen yang sesuai dengan 

keinginan seorang designer atau programmer web. Dokumen ini 

mempunyai kemampuan untuk menampilkan gambar, teks, suara, 

maupun menyediakan link terhadap halaman web lainnya, baik dengan 

alamat yang sama maupun dengan alamat yang berbeda (Andi, 2004). 

HTML merupakan salah satu varian dari SGML (Standard 

Generalized Markup Language), yaitu sebuah standarisasi untuk 

pertukaran dokumen secara elektronik yang telah dietapkan oleh 

International Organization For Standardization (ISO). HTML sendiri 

secara formal diumumkan sebagai RFC (Request For Comments) pada 

tahun 1866. RFC adalah dokumen yang dikirim ke lembaga Internet, 

yang berisi informasi atau usulan yang berhubungan dengan standar 

Internet. 
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2. PHP (hypertext Prepocessor) 

PHP merupakan bahasa pemrograman skrip yang diletakkan 

dalam server yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi web yang 

bersifat dinamis.  PHP mendukung berbagai database. Dengan 

demikian database yang dibuat dapat diakses oleh PHP dan 

memungkinkan untuk menampilkan isinya atau bahkan memanipulasi 

datanya melalui halaman web (Abdul, 2008). 

 

2.8. Adobe Dreamweaver 

Menurut Nugroho (2004), Macromedia Dreamweaver adalah 

HTML editor professional yang berfungsi mendesain, melakukan  coding, 

dan digunakan dalam pengembangan website. 

Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web 

keluaran Adobe Systems yang dulu dikenal sebagai Macromedia 

Dreamweaver keluaran Macromedia. Program ini banyak digunakan oleh 

pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan 

penggunaannya. Versi terakhir Macromedia Dreamweaver sebelum 

Macromedia dibeli oleh Adobe Systems yaitu versi 8. Versi terakhir 

Dreamweaver keluaran Adobe Systems adalah versi 12 yang ada dalam 

Adobe Creative Suite 6 (sering disingkat Adobe CS6). 

Adobe Dreamweaver adalah aplikasi desain dan pengembangan 

web yang menyediakan editor WYSIWYG visual (bahasa sehari-hari yang 

disebut sebagai Design view) dan kode editor dengan fitur standar seperti 

syntax highlighting, code completion, dan code collapsing serta fitur lebih 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Program_penyunting_halaman_web&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://id.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://id.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
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canggih seperti real-time syntax checking dan code introspection untuk 

menghasilkan petunjuk kode untuk membantu pengguna dalam menulis 

kode. Tata letak tampilan design memfasilitasi desain cepat dan 

pembuatan kode seperti memungkinkan pengguna dengan cepat membuat 

tata letak dan manipulasi elemen HTML.  

 


