
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin pesatnya kemajuan teknologi mendorong para ahli untuk 

mengembangkan komputer agar dapat membantu pekerjaan manusia. Cabang 

ilmu computer yang di kembangkan adalah kecerdasan buatan (Artificial 

Intelligence). Kecerdasan buatan membuat sebuah komputer yang dapat 

membantu manusia dalam membuat keputusan, mencari secara akurat dan 

membuat kmputer lebih mudah digunakan. Salah satu bagian dari kecerdasan 

buatan adalah sistem pakar, dimana sistem ini merekam diagnosa-diagnosa yang 

berkaitan dengan infeksi parah dan pengobatan-pengobatan yang performasinya 

setara dengan seorang pakar. (Yudi & Laila, 2014) 

Narkoba adalah obat, bahan, zat dan bukan tergolong makanan jika 

diminum , dihisap, ditelan, atau disuntikan dapat menyebabkan ketergantungan 

dan berpengaruh terhadap kerja otak,demikian pula fungsi vital organ tubuh lain 

(jantung, peredaran darah,pernapasan dll). Narkoba dapat menyebabkan efek dan 

dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan 

dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Dampak 

penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba 

yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai (Bahri, 

2012). 

Pada diri seseorang pecandu narkoba biasanya terjadi perubahan yang 

sangat drastis pada kondisi fisik dan psikisnya. Biasanya pihak keluarga atau 

orang terdekat meminta tolong seorang pakar untuk mengatasi masalah yang 

terjadi pada kerabatnya tersebut. Dengan demikian sistem yang dibuat ini 

bertujuan untuk mempermudah pihak keluarga atau kerabat untuk konsultasi tanpa 

harus bertemu langsung dengan pakar (Bahri, 2012).  

Pada penelitian sebalumnya, metode forward chaining dan certainty factor 

bisa mendiagnosa penyakit pada mata manusia. Pada metode forward chaining, 

parameter(gejala) digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan 

dijalankan. Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil. Metode certainty factor 
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adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah 

tidak pasti yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok 

untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Disini nilai CF 

digunakan untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu 

data (Meilisa & Roslina, 2014). 

Oleh karena itu, pada Tugas Akhir ini dirancang sebuah sistem yang meniru 

cara berfikir seorang pakar/dokter yang biasa menangani kasus-kasus narkoba 

menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Aplikasi yang di 

bangun adalah sebuah perangkat lunak yang dapat secara otomatis mendiagnosa 

pecandu narkoba berdasarkan gejala-gejala yang di inputkan user yang kemudian 

di proses menggunakan metode forward chaining dan certainty factor.   

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem pakar pendiagnosis pecandu 

narkoba menggunakan metode forward chaining dan certainty factor ? 

b. Apakah aplikasi sistem pakar pendiagnosis pecandu narkoba menggunakan 

metode forward chaining dan certainty factor sesuai dengan keputusan dokter 

? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem pakar pendiagnosis pecandu narkoba akan diimplementasikan pada 

web. 

b. Aplikasi sistem pakar pendiagnosis pecandu narkoba ini akan difokuskan pada 

gejala fisik dan psikis yang dialami objek. 

1.4 Tujuan 

Merancang dan membuat aplikasi yang secara otomatis dapat mendiagnosis 

pecandu narkoba menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
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1.5.1 Studi Literatur 

Studi Pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem yaitu mengenai metode forward chaining dan certainty 

factor. Pemahaman konsep didapatkan dari jurnal atau buku yang dapat dijadikan 

sebagai sumber rujukan. Sedangkan dokumen yang digunakan sebagai data uji 

didapatkan dari studi lapangan atau penelitian khusus untuk mengetahui gejala-

gejala dan tanda-tanda khusus pecandu narkoba. 

1.5.2 Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini 

dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi design yang dibuat. 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Pada tahapan ini, metode forward chaining dan certainty factor akan 

diimplementasikan kepada baris kode untuk membangun sebuah aplikasi yang 

dapat mendiagnosa pecandu narkoba secara otomatis. 

1.5.4 Pengujian 

Melakukan pengujian dengan menguji coba software pada instansi yang 

menggunakan tes narkoba dan mencocokan apakah sesuai dengan keputusan 

dokter yang menangani tes narkoba pada instansi tersebut untuk mengukur 

keberhasilan metode forward chaining dan certainty factor. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini 

dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah sistem 

pakar, narkoba, forward chaining dan certainty factor. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisi sistem 

meliputi arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, 

analisis kebutuhan non fungsional,, sedangkan perancangan sistem meliputi 

flowchart, diagram konteks, dfd diagram dan perancangan antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


