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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kanker serviks atau kanker mulut rahim adalah kanker yang terjadi 

pada daerah leher rahim. Kanker serviks adalah jenis kanker yang paling 

sering dijumpai pada wanita setelah kanker payudara dan dapat 

menyebabkan kematian. Angka kejadiannya sekitar 74% dibandingkan 

kanker ginekologi lainnya. Dari data Badan Kesehatan Dunia (WHO), 

diketahui terdapat 493.243 jiwa per tahun  penderita kanker   serviks baru di 

dunia dengan angka kematian karena kanker ini sebanyak 273.505 jiwa per 

tahun di Indonesia, diperkirakan 15.000 kasus baru kanker serviks terjadi 

setiap tahunnya, sedang angka kematiannya di perkirakan 7500 kasus per 

tahun. Menurut data Yayasan Kanker Indonesia (YKI), penyakit ini telah 

merenggut lebih dari 250.000 perempuan di dunia dan terdapat lebih 15.000 

kasus kanker serviks baru, yang kurang lebih merenggut 8000 kematian di 

Indonesia setiap tahunnya. pengetahuan mengenai kanker ini sangat minim 

Sehingga terkadang mereka tidak menyadari telah terserang penyakit ini. 

Hal ini disebabkan oleh tidak nampak gejala yang sangat mengganggu pada 

stadium-stadium awal. Maka dari itu, pada penelitian ini diharapkan dapat 

membantu mendeteksi gejala-gejala awal pada kanker serviks, sehingga 

pencegahan dapat dilakukan lebih dini.( Majalah Kartika edisi 78 bulan 

Februari 2012) 
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Kanker leher rahim (serviks) dalam bahasa latin disebut Carcinoma 

Cervicis Uteri, adalah kanker yang terjadi pada uterus, suatu daerah pada 

organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk kearah rahim yang 

terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina).  (Yohanes R, 

1999). Salah satu cara untuk medeteksi sejak dini kanker leher rahim  

(serviks) tersebut di atas adalah dengan memanfaatkan teknologi canggih 

dan modern seperti yang diketahui dewasa ini, yaitu telah berkembangnya 

bidang  study Artifical Intelegence (AI) yang mempelajari serta mampu 

meniru kecerdasan manusia. Salah satu bagian dari kecerdasan buatan 

adalah sistem pakar (exspert system). (Kusumadewi, 2003).] 

Dalam Skripsi ini akan dibuat suatu sistem pakar yang nantinya akan 

menggunakan pendekatan dengan metode Certainty Factor atau Faktor 

kepastian. Certainty Factor diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam 

pembuatan MYCIN pada tahun 1975 untuk mengakomadasi ketidakpastian 

pemikiran (inexact reasoning) seorang pakar. Teori ini berkembang 

bersamaan dengan pembuatan sistem pakar MYCIN. Team pengembang 

MYCIN mencatat bahwa dokter sering kali menganalisa informasi yang ada 

dengan ungkapan seperti misalnya: mungkin, kemungkinan besar, hampir 

pasti. Untuk mengakomodasi hal ini tim MYCIN menggunakan Certainty 

Factor (CF) guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap 

permasalahan yang sedang dihadapi. Definisi menurut David McAllister 

Certainty Factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu 

fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya 

digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar 
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yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Metode ini cocok dipakai 

dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti 

dalam mendiagnosis penyakit sebagai salah satu contohnya dan perhitungan 

dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah 

dua data saja sehingga keakuratan data dapat terjaga. (Kusrini Iskandar, 30 

november 2013) 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

Bagaimana merancang dan membangun suatu sistem pakar untuk 

membantu user dalam mendeteksi sejak dini penyakit kanker serviks dan 

mengetahui informasi tentang penyakit kanker leher rahim (serviks) dengan 

menggunakan metode Certainty Factor yang melakukan pemrosesan 

berawal dari sekumpulan data untuk kemudian dilakukan  inferensi sesuai 

dengan aturan yang diterapkan hingga diketemukan kesimpulan. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih mengarah ke pokok bahasan, maka penulis memiliki 

batasan masalah, agar dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci, 

terarah dan tidak menyimpang dari apa yang telah diuraikan dalam latar 

belakang masalah. Adapun beberapa hal yang akan dibahas dalam Laporan 

Skripsi ini, diantara : 

1. Penelitian dalam Skripsi ini berdasar dan berlaku  pada data yang 

telah ada saat ini.  
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2. Pembuatan sistem pakar ini hanya berdasarkan menampilkan gejala-

gejala umum dari penyakit kanker leher rahim (serviks) saja.  

3. 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 

Penyusunan Laporan Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi untuk program Strata Satu di STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta.  Selain itu juga mempunyai tujuan lain, yaitu : 

1. Memberikan suatu informasi kepada masyarakat yang dikhususkan 

pada para wanita seputar kanker serviks deteksi – deteksi awal kanker 

serviks sebelum ke pengobatan lebih lanjut.  

2. Membuat sistem pakar menggunakan metode Certainty Factor untuk 

mendiagnosa penyakit kanker serviks pada wanita. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan disusunnya Laporan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, diantaranya : 

1.5.1. Bagi Pihak Kampus 

Secara tidak langsung dapat melaksanakan salah satu fungsinya 

 dalam pengabdian masyarakat. 

1.5.2. Bagi Mahasiswa 

Dengan pembuatan aplikasi ini, penulis dapat mengembangkan 

kemampuan pemprograman yang dipelajari selama ini di bangku 

kuliah. 
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1.5.3. Bagi Dunia kesehatan dan instansi  

Dapat memanfaatkan hasil dari program aplikasi tersebut untuk 

mengetahui gejala – gejala awal kanker serviks khususnya wanita 

sehingga semakin memahami cara pembuatan program aplikasi 

sebagai suatu informasi serta memberikan berbagai kemudahan 

dalam mempelajari cara pencegahan dini kanker serviks. 

1.6. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan 

Pembuatan sistem pakar diagnosa kanker 

serviks dengan menggunakan PHP 

Aplikasi sistem pakar diagnosa kanker 

serviks dengan metode certainty factor 
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Gambar 1.1.  Kerangka Pikir Diagnosa Kanker Serviks 

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. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang menunjang dan mengacu pada 

daftar pustaka yang menjadi dasar diagnosa kanker serviks 

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 dan 

metode Certainty Factor. 

BAB IV  TINJAUAN UMUM  

Bab ini berisi tentang tinjauan umum rumah sakit atau dokter 

praktek yang menangani secara spesialis mengenai kanker 

serviks di Surakarta.  

BAB V  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang penghitungan dan perancangan 

diagnosa kanker serviks dengam metode Certainty Factor. 

BAB VI  PENUTUP 
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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 listing program. 

 


