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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Jika kita lebih cermat mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat 

disekitar kita saat ini, ternyata bukan hanya faktor ekonomi dan pendidikan yang 

menjadi sumber masalah. Ternyata faktor sosial yang menyangkut kesejahteraan 

kesehatan merupakan masalah yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. 

Masyarakat yang hidup dengan taraf kesejahteraan yang kurang, biasanya tidak 

akan peduli pada pola hidup dan kesehatan mereka. Dengan seringnya 

meremehkan penyakit yang diderita tanpa melakukan pemeriksaan kedokter dapat 

mengakibatkan resiko yang besar. Padahal jika gejala-gejala penyakit tidak 

dideteksi sedini mungkin dapat membuat kita terserang penyakit yang lebih 

serius, salah satunya penyakit imunologi. 

Penyakit imunologi terjadi karena adanya kompleks antigen-antibodi dalam 

tubuh akibat sistim antibodi terlalu sensitif atau kompleks antigen-antibodi 

menghancurkan sistim antibodi sendiri sehingga kekebalan tubuh berkurang 

(Media Aesculapius,2001). Sedangkan imunologi sendiri ialah cabang bidang 

medis yang berkaitan dengan gerak balas tubuh terhadap antigen, salah satu 

penyakit autoimun tersebut adalah penyakit Lupus (Hariadi&Hoedianto,2007). 

Jenis penyakit Lupus ini memiliki tiga macam bentuk, yang pertama yaitu 

Cutaneus Lupus atau Discoid, kedua Systemic Lupus Erythematosus (SLE), dan 

ketiga Drug Induced Lupus (DIL). Untuk mendiagnosa penyakit tersebut tidaklah 

mudah, diperlukannya dokter atau pakar yang ahli dalam bidang tersebutlah yang 

berhak untuk menentukannya.  

Dengan kemajuan tenologi komputer dalam mengolah informasi dengan 

cepat dan akurat, kini sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebagai bukti dengan 

banyak munculnya program Artifical Intelligence yang merupakan salah satu 

bentuk dari perkembangan komputer yang dapat berpikir dan menyelesaikan 

masalah layaknya manusia. Salah satu program dari Artifical Intelligence itu 

adalah Sistem Pakar (Expert System) yang dapat menggabungkan basis 
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pengetahuan dengan mesin inferensi. Sistem Pakar merupakan bagian perangkat 

lunak spesialisasi tingkat tinggi, yang berusaha menduplikasi fungsi seorang pakar 

dalam suatu bidang keahlian tertentu (Kusumadewi,2003). Sebuah sistem pakar 

haruslah mampu berkerja dalam ketidak pastian, salah satu metode yang dapat 

digunakan dalam menyelesaikan ketidak pastian yaitu metode Certainty Factor 

(faktor kepastian). Menurut definisi David McAllister Certainty Factor 

merupakan suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah 

tidak pasti yang berbentuk metric yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. 

Sehingga metode ini dihanggap cocok digunakan dalam merancang sistem pakar 

yang mendiagnosis suatu yang belum pasti. 

Berdasarkan hal tersebut maka akan dirancang sebuah sistem pakar untuk 

diagnosa awal penyakit Lupus dengan metode Certainty Factor. Metode ini 

dipilih karena dapat menjadikan sistem pakar menjadi natural, serta memberikan 

ruang pada pakar dalam memberikan nilai keyakinan pada pengetahuan yang 

diungkapkan, berupa tingkat keyakinan dari sebuah rule untuk menunjukan 

besarnya ukuran kenaikan kepercayaan (measure of increased belief) terhadap 

hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence dan juga ukuran kenaikan ketidak 

percayaan (measure of increased disbelief) terhadap hipotesis yang dipengaruhi 

oleh evidence, sehingga dengan menggunakan metode Certainty Factor kita dapat 

lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan diagnosa.  

Oleh sebab itu diharapkan sistem pakar ini dapat membantu mendiagnosa 

awal penyakit Lupus dan juga dapat sebagai pemberi solusi. Sehingga dengan 

adanya program aplikasi ini dapat mempermudah dalam diagnosa awal jenis 

penyakit Lupus pada pasien.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang di atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode Certainty Factor dalam diagnosa awal 

penyakit Lupus? 

2. Bagaimana menentukan nilai CF dari variabel-variabel tiap gejala penyakit 

Lupus? 
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3. Bagaimana cara membuat sistem pakar yang dapat digunakan untuk 

diagnosa awal penyakit Lupus?  

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak meluas, maka penulis 

memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan adalah metode Certainty Factor (faktor kepastian) 

yang menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta, yang dimana 

nilai kepastian tersebut berdasarkan kaidah diagnosa yang telah ditentukan 

oleh pakar/dokter. 

2. Data yang digunakan adalah data sekunder atau data yang berasal dari 

pihak ke dua yaitu data milik RSU Dr.Saiful Anwar Malang sejumlah 50 

data client. 

3. Penelitian ini dilakukan untuk diagnosa awal penyakit Lupus secara dini 

pada pasien wanita dan pria yang berusia 15-55 tahun. 

4. Diagnosa awal penyakit Lupus digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu 

Cutaneus Lupus (Discoid), Systemic Lupus Erythematosus (SLE), atau 

Drug Induced Lupus (DIL). 

5. Input dari user berupa usia, jenis kelamin, dan gejala-gejala yang timbul 

atau dirasa, untuk dapat menentukan output jenis penyakit Lupus yang 

diderita yang berupa besar nilai CF dan solusi. 

6. Pembuatan dan perancangan aplikasi sistem pakar ini berbasis web dengan 

menggunakan pemograman PHP dan database MySQL.  

1.4. Tujuan 

Tujuan dari permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut: 

1. Melakukan perancangan dan implementasi sistem pakar dengan metode 

Certainty Factor yang dapat digunakan untuk membantu mengetahui 

diagnosa awal jenis penyakit Lupus yang diderita oleh pasien, apakah 

pasien menderita Cutaneus Lupus (Discoid), Systemic Lupus 

Erythematosus (SLE), atau Drug Induced Lupus (DIL). 
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2. Mengetahui besar nilai CF yang merupakan hasil diagnosa awal penyakit 

Lupus dengan menggunakan sistem pakar apakah telah sama dengan 

diagnosa yang dilakukan oleh dokter, serta mengetahui seberapa besar 

keakuratan sistem. 

3. Dengan merancang sistem pakar diharapkan dapat mempercepat proses 

diagnosa awal penyakit Lupus pada pasien dan memberikan solusi secara 

tepat sedini mungkin.  

1.5. Metodologi Pengerjaan 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari sistem aplikasi ini, maka perlu 

di adakan kegiatan sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Melakukan kajian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan 

dan mencari apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan program 

aplikasi. Seperti mengumpulkan berbagai artikel, paper, contoh jurnal-

jurnal penelitian, buku-buku ilmiah, maupun referensi lain yang dapat 

dijadikan landasan teori dari sistem yang dibahas. 

2. Desain dan Rancangan Sistem 

Dalam mendesain dan merancang sistem aplikasi ini penulis akan 

merancang suatu flowchart yang akan menjelaskan tentang alur 

perhitungan dan alur sistem dari awal hingga mendapatkan hasil yang 

tepat dan optimal. 

3. Implementasi 

Dalam pembuatan sistem aplikasi ini bahasa pemrograman yang 

digunakan yaitu PHP. Dan untuk penyimpanan datanya menggunakan 

database MySQL. Kemudian hasil akhir sistem pakar ini berupa aplikasi 

berbasis Web. 

4. Pengujian 

Pada tahap ini, dilakukan uji coba sistem secara keseluruhan. Jika 

dalam proses ini terdapat kekurang sempurnaan dalam program, maka 

sistem aplikasi akan diperbaiki pada bagian yang mengalami kekurang 

sempurnaan yang ditemukan saat uji coba tersebut.  
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5. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini akan disusun sebuah buku tugas akhir dan diharapkan 

dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak lain serta tidak menutup 

kemungkinan dapat dilakukan perbaikan dari saran-saran yang diajukan.  

1.6. Sistematika Penulisan  

Bab I  : Pendahuluan 

   Berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metode penelitian, metodologi pengerjaan, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  : Landasan Teori  

Berisi tentang teori-teori dan prinsip yang digunakan sebagai 

referensi serta pendukung dalam proses pembuatan sistem 

aplikasi. 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem  

Berisi tentang desain dan analisa dalam perancangan dalam 

pembuatan sistem pakar untuk diagnosa awal penyakit Lupus 

meliputi rancangan flowchart sistem dan unified modeling 

Language (UML), dan perancangan interface sistem pakar. 

Bab IV : Implementasi dan Pengujian  

Dalam bab ini menjelaskan tentang implementasi program dan 

sistem yang telah dibangun dan pengujian sistem yang sudah 

terbentuk guna mengetahui bahwa sistem yang dibuat dapat 

bekerja dengan baik. 

Bab V : Penutup  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembuatan tugas akhir. 

Dan saran yang dianggap penting pada masa yang akan datang 

untuk kesempurnaan sistem aplikasi ini. 
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