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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 yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke

komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa

dilakukan para ahli. Sistem pakar merupakan cabang dari Artificial

Intelligence (AI) yang cukup tua karena sistem ini telah mulai

dikembangkan pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul

pertama kali adalah General-purpose problem solver (GPS) yang

dikembangkan oleh Newl dan Simon. Sampai saat ini sudah banyak sistem

pakar yang dibuat, seperti MYCIN, DENDRAL, XCON & XSEL, SOPHIE,

Prospector, FOLIO, DELTA, dan sebagainya (Kusumadewi, 2003).

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
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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, dan faktor

kepastian (certanity factor). Faktor kepastian (Certanity Factor)

diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam pembuatan MYCIN.

Certanity Factor  (CF) merupakan nilai parameter klinis yang diberikan

MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Certanity Factor  (CF)

menunjukkan ukuran kepastian. (Kusrini Iskandar, 30 november 2013)

2.3. Metode

Metode berasal dari Bahasa Yunani methodos yang berarti cara

atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka,

metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek

yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti

sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau

membuat sesuatu. Metode dapat mengacu kepada beberapa hal berikut:

1. Metode ilmiah, langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh

hasil ilmiah.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmiah
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode_ilmiah
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2. Metode (ilmu komputer), suatu bagian kode yang digunakan untuk

melakukan suatu tugas.

3. Metode (musik), semacam buku teks untuk membantu murid

belajar memainkan alat musik.

4. Metode Mengajar, merupakan cara yang dilakukan oleh seorang

pendidik atau seorang guru kepada naradidik pada saat mengajar.

(Wikipedia.com)

2.4. 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).

2.5. Kanker Serviks

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).

2.5.1. Penyebab kanker serviks atau Leher rahim

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metode_%28ilmu_komputer%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metode_%28musik%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Buku_teks&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metode_Mengajar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Naradidik&action=edit&redlink=1
http://nursingbegin.com/konsep-model-asuhan-keperawatan-profesional/
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Penyebab terjadinya kanker serviks sejauh ini belum diketahui

secara pasti, tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

terjadinya kanker serviks :

1. HPV (human papillomavirus) merupakan virus penyebab

kutil pada daerah genetal (kondiloma akuminata) yang

ditularkan melalui hubungan seksual. HPV sering diduga

sebagai penyebab terjadinya perubahan yang abnormal dari

sel-sel leher rahim. (Susternada, 2007).

2. Perokok kandungan tembakau yang ada di dalam bahan

dasar pembuatan rokok, merusak sistem kekebalan atau

mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi

HPV pada serviks.

3. Pemakaian pil KB kandungan estrogen dalam pil KB dapat

memicu timbulnya kanker servik. (Susternada, 2007)

2.5.2. Gejala yang muncul pada Kanker Serviks (Leher rahirm)

1. Keputihan yang sulit sembuh dan disertai bau. Getah yang

keluar dari vagina ini makin lama akan berbau busuk akibat

infeksi dan nekrosis jaringan. (FKUI, 2000 : 399)

2. Perdarahan vagina yang abnormal, terutama diantara 2

menstruasi, setelah melakukan hubungan seksual dan setelah

menopause.

3. Menstruasi abnormal (lebih lama dan lebih banyak

(Susternada, 2007)

4. Perdarahan setelah menopouse (Anugerah, 2007) .
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2.5.3. Gejala dari kanker serviks stadium lanjut :

1. Nafsu makan berkurang, penurunan berat badan, kelelahan

2. Nyeri punggung, panggul dan tungkai

3. Dari vagina keluar air kemih (Susternada, 2007)

2.6. Hyper Text Markup Language

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 Setiawan, 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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2.7. PHP

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 Kadir, 2008).

2.8. 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

Nugroho, 2004).

2.9. 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 Kadir, 2008).

2.10. Adobe Dreamweaver

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

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
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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

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. Dreamweaver memiliki fitur

browser yang terintegrasi untuk melihat halaman web yang dikembangkan

di jendela pratinjau program sendiri agar konten memungkinkan untuk

terbuka di web browser yang telah terinstall. Aplikasi ini menyediakan

transfer dan fitur sinkronisasi, kemampuan untuk mencari dan mengganti

baris teks atau kode untuk mencari kata atau kalimat biasa di seluruh situs,

dan templating feature yang memungkinkan untuk berbagi satu sumber

kode atau memperbarui tata letak di seluruh situs tanpa server side

includes atau scripting. Behavior Panel juga memungkinkan penggunaan

JavaScript dasar tanpa pengetahuan coding, dan integrasi dengan Adobe

Spry Ajax framework menawarkan akses mudah ke konten yang dibuat

secara dinamis dan interface. Dreamweaver dapat menggunakan ekstensi

dari pihak ketiga untuk memperpanjang fungsionalitas inti dari aplikasi,

http://id.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://id.wikipedia.org/wiki/Transfer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinkronisasi&action=edit&redlink=1
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yang setiap pengembang web bisa menulis (sebagian besar dalam HTML

dan JavaScript). Dreamweaver didukung oleh komunitas besar

pengembang ekstensi yang membuat ekstensi yang tersedia (baik

komersial maupun yang gratis) untuk pengembangan web dari efek

rollover sederhana sampai full-featured shopping cart. Dreamweaver,

seperti editor HTML lainnya, edit file secara lokal kemudian diupload ke

web server remote menggunakan FTP, SFTP, atau WebDAV.

Dreamweaver CS4 sekarang mendukung sistem kontrol versi Subversion

(SVN).(wikipedia.com)

http://id.wikipedia.org/wiki/HTML
http://id.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://id.wikipedia.org/wiki/HTML
http://id.wikipedia.org/wiki/Upload
http://id.wikipedia.org/wiki/FTP
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SFTP&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=WebDAV&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Subversion_%28SVN%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Subversion_%28SVN%29&action=edit&redlink=1

