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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi informasi merupakan alat yang semakin dibutuhkan untuk 

memberikan informasi yang semakin lengkap dengan segala 

perkembangannya. Didalam sebuah informasi kita dapat memberikan 

sebuah tools (alat) khusus yang bisa kita sebut sebagai aplikasi. Aplikasi 

dalam bidang kesehatan yang dirancang untuk membantu dan 

mempermudah pekerjaan manusia sekarang sudah banyak mengalami 

perkembangan. Salah satu teknologi yang di gunakan dalam aplikasi pada 

bidang kesehatan adalah sistem pendukung keputusan, dimana sistem ini 

dirancang untuk bekerja menggunakan ilmu, fakta dan teknik berfikir dalam 

pengambilan sebuah keputusan yang pada umumnya dapat diselesaikan oleh 

seorang ahli di bidangnya, dan logika fuzzy merupakan salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk mendukung sebuah keputusan, salah satunya 

dalam bidang kesehatan atau kedokteran. 

Diabetes Mellitus merupakan penyakit yang disebabkan karena 

terganggunya produksi insulin dalam tubuh, dimana penyakit ini adalah 

penyakit menahun yang akan di derita seumur hidup. Dalam pengelolaan 

penyakit ini perlu melibatkan dokter, perawat, ahli gizi serta tenaga 

kesehatan lain, peran pasien dan kelurga juga menjadi sangat penting. 

Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan dapat membantu tenaga-tenaga 

kesehatan dalam upaya perawatan maupun tindakan awal yang harus 

dilakukan guna menangani penyakit Diabetes Mellitus bagi penderita 

penyakit tersebut. 

Penerapan Fuzzy Metode Sugeno dalam mendapatkan rekomendasi 

pengobatan untuk diabetes mellitus merupakan salah satu metode atau 

algoritma yang fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada serta 

dapat mengaplikasikan atau menerapkan pengalaman para pakar tanpa harus 

melakukan pelatihan. Metode Sugeno hampir sama dengan Metode 

Mamdani, pada Metode Sugeno konsekuen sistem bukan berupa himpunan 
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fuzzy tetapi berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini 

diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985. Untuk 

mendapatkan hasil dalam pengaplikasian metode ini ada beberapa tahapan, 

diantaranya adalah, pembentukan himpunan, aplikasi fungsi implikasi, 

komposisi aturan dan defuzzyfikasi. 

Dengan adanya permasalahan seperti uraian diatas, maka aplikasi 

sistem pakar ini akan dibuat untuk memberikan rekomendasi pengobatan 

seorang dokter kepada pasien diabetes mellitus dengan diagnosa Diabetes 

Mellitus Tipe 2, pada diabetes mellitus tipe ini para penderitanya adalah 

orang dewasa dengan usia diatas 40 tahun, orang dengan kelebihan berat 

badan (obesitas), dan orang dengan perubahan perilaku gaya hidup (tubuh 

kurang gerak atau olah raga). Untuk itu aplikasi atau sistem pakar ini akan 

dibuat dengan melakukan analisa sebuah hasil tes laboratorium maupun 

hasil alat tes gula darah guna mendapatkan penanganan secara maksimal 

untuk pasien, sehingga hasil yang didapatkan adalah rekomendasi terapi 

atau pengobatan untuk pasien. Aplikasi sistem pakar ini akan dibuat dengan 

menerapkan algoritma pemrograman fuzzy metode sugeno. Metode Sugeno 

digunakan karena pada metode fuzzy ini dapat memberikan penilaian atau 

hasil akhir dengan jelas dan tegas. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan untuk diabetes 

mellitus agar diperoleh rekomendasi pengobatan. 

2. Bagaimana tenaga medis bisa mendapatkan referensi rekomendasi 

pengobatan diabetes mellitus.  

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Algoritma yang digunakan adalah algoritma Fuzzy Inference Sistem 

Metode Sugeno. 

2. Penyakit diabetes yang diteliti adalah diabetes mellitus tipe 2. 

3. Tidak mencakup penelitian penyakit diabetes mellitus dengan tipe lain. 
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1.4. Tujuan  

1. Membuat aplikasi sistem pakar fuzzy metode sugeno guna memberikan 

rekomendasi terapi atau pengobatan untuk penderita diabetes mellitus 

tipe 2. 

 

1.5. Metodologi 

Untuk kelancaran dalam pengerjaan tugas akhir ini maka penulis 

menerapkan beberapa metodologi pengerjaan sebagai berikut : 

1. Studi pustaka. 

Studi pustaka dilakukan guna mendapatkan bahasan yang lengkap 

mengenai materi - materi tentang kesehatan, diabetes mellitus, juga 

algoritma yang berkaitan, serta segala hal yang berhubungan dengan 

keduanya melalui buku referensi, paper, dan jurnal serta penelitian data 

yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan 

harapan agar mendapatkan pemahaman yang cukup untuk melakukan 

langkah-langkah strategis selanjutnya.  

2. Analisa kebutuhan. 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan analisa data-data, konsep alur kerja sistem dan penerapan 

algoritma. Konsep yang telah terkumpul akan didesain menggunakan 

UML desain, meliputi flowchart, usecase diagram, activity diagram, 

sequence diagram dan class diagram. 

3. Perancangan sistem. 

Pada tahap ini, penulis melakukan perancangan sistem yang 

meliputi rancangan antar muka (graphical user interface). Arsitektur 

sistem, serta rancangan metode atau teori yang digunakan pada 

penelitian. 

4. Implementasi program. 

Implementasi algoritma fuzzy inference sistem dengan memakai 

metode Sugeno ini akan diimplementasikan berdasarkan perancangan 

dan desain sistem yang telah dilakukan sebelumnya menjadi sebuah 
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perangkat lunak atau software. Dalam pengimplementasian ini 

digunakan bahasa pemrograman PHP. 

5. Pengujian sistem. 

Pada tahap ini. Penulis melakukan uji coba dan evaluasi terhadap 

sistem yang telah dibuat. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kinerja sistem. Uji coba dilakukan dengan memasukkan data 

ke dalam form, setelah data dikumpulkan data tersebut akan diuji 

dengan menggunakan fuzzy inference metode Sugeno. Setelah itu data 

yang telah dievaluasi akan langsung ditampilkan. 

6. Penyusunan laporan. 

Penyusunan laporan merupakan tahapan akhir dalam proses tugas 

akhir ini. Laporan tersebut digunakan sebagai media yang akan 

menjelaskan dari keseluruhan proses yang telah dilakukan dalam 

pembangunan sistem dan juga memberikan gambaran secara jelas 

tentang program tersebut.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulis membuat buku tugas akhir ini yang nantinya akan dibagi 

manjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Dasar Teori 

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yakni teori 

mengenai fuzzy inference system dengan menggunkan metode 

Sugeno, yang mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi 

dengan bahasa pemograman PHP. 

Bab III : Analisa dan Perancangan 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan pembangunan 

perangkat lunak dari sistem yang akan dibuat, meliputi : 

perancangan proses dengan menggunakan UML, perancangan 

data, arsitektur, dan perancangan antarmuka dari sistem tersebut. 
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Dari bab ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas untuk implementasi program. 

Bab IV : Implementasi dan Uji Coba 

Bab ini berisi tentang implementasi atau pembuatan aplikasi dari 

perancangan sistem dan desain sistem yang telah dibuat pada Bab 

III. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran 

untuk kepentingan lebih lanjut. 

 


