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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem pakar merupakan salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang 

akhir – akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem ini 

dirancang untuk menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan 

dan menyelesaikan suatu permasalahan baik di bidang kesehatan atau kedokteran, 

bisnis, ekonomi dan sebagainya. Sistem pakar merupakan program komputer yang 

mampu menyimpan pengetahuan dan kaidah seorang pakar yang khusus. Sistem 

pakar sangat membantu untuk pengambilan keputusan, dimana sistem pakar ini 

dapat mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan dari seseorang atau beberapa 

orang pakar dalam suatu basis pengetahuan (knowledge base) dan menggunakan 

sistem penalaran yang menyerupai seorang pakar dalam memecahkan masalah. 

Jadi, sistem pakar ini dapat memecahkan suatu masalah tertentu karena sudah 

menyimpan pengetahuan secara keseluruhan. (Naser dan Zaiter, 2008)
 
 

Perkembangan mengenai dunia mobile, saat ini android menjadi yang 

paling banyak dibicarakan di kalangannya. Perangkat yang telah menjual lebih 

dari 60000 device per hari ini memiliki aplikasi yang sangat bervariasi. Mengingat 

juga android menggunakan sistem operasi yang terbuka (open source), hal ini 

membuat tidak hanya menarik pengguna biasa saja, namun para pengembang 

(developer) dan programmer pun tertarik. Tentang banyaknya aplikasi yang telah 

ada dalam dunia Android mobile sampai sekarang masih minim aplikasi yang 

berhubungan dengan kesehatan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang 

gejala gejala penyakit di perut dan sistem pencernaan melatar belakangi keinginan 

penulis untuk membuat sistem pakar ini. Adanya informasi gejala penyakit yang 

timbul dan cara penanganannya pada sistem pakar ini dapat berfungsi sebagai alat 

bantu informasi dan pedoman oleh pengguna 
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Binary Tree merupakan salah satu rule based yang bersifat hierarkis yang 

dipergunakan untuk membangun aplikasi diagnosa ini. Mekanisme ini 

memungkinkan untuk menuntun user ke rule-rule diagnosa yang sudah di 

tetapkan agar terhubung dengan baik hingga menuju node terakhir atau rule 

terakhir yaitu solusi. 

Sistem pakar diagnosa ini terinspirasi dari sebuah buku yang telah ditulis 

oleh beberapa dokter yang berjudul “Dokter di Rumah Anda” Karangan Dr.Tony 

Smith & Dr. Sue Davidson. Berbagai macam penyakit dan lebih dari puluhan 

penyakit beserta diagnosa dan solusi nya pun sudah tercantum di buku tersebut 

dengan rapi dan sudah teranalisa dengan baik kebenaran nya. Sehingga dapat 

memberi  informasi yang jelas ke user berupa saran saran praktis penggunaan 

obat-obat rumah dan obat yang di jual bebas, sehingga menumbuhkan 

kemandirian disaat yang tepat. Sistem pakar diagnosa ini dengan kata lain adalah 

“Dokter cyber” atau Dokter Digital yaitu men transform buku tersebut ke berupa 

system pakar agar lebih mudah di implentasikan ke pengguna android mobile. 

Sehingga di harapkan dengan aplikasi ini banyak masyarakat yang bisa 

melakukan diagnosa awal penyakit tanpa harus kedokter dahulu namun tetap bisa 

memanfaatkan informasi layanan dokter sebaik mungkin. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah yang terdapat pada 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan buku “Dokter di Rumah Anda” menjadi 

sebuah sistem pakar berbasis android? 

2. Bagaimana menentukan struktural rule berdasarkan buku “Dokter di 

Rumah Anda” untuk penyimpanan database pada sistem pakar android? 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah: 

1. Sistem  ini berbasis android Mobile. 
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2. Data penyakit ”di Perut dan Sistem Pencernaan”, solusi serta rule rule 

diagnosa semua berdasarkan buku ”Dokter di Rumah Anda” Karangan 

Dr.Tony Smith & Dr. Sue Davidson. 

3. Aplikasi ini tidak berhubungan langsung dengan pihak dokter ataupun 

terintegrasi dengan sistem di rumah sakit. 

4. Pakar dalam aplikasi ini bersumber dari Buku “Dokter di Rumah Anda” 

Karangan Dr.Tony Smith & Dr. Sue Davidson. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tugas Akhir ini memiliki tujuan, yaitu: 

1. Mempermudah dan membantu pengguna sebagai pedoman dan alat bantu 

untuk mendapatkan informasi diagnosa awal penyakit di perut dan sistem 

pencernaan. 

2. Membantu pengguna agar lebih mandiri dalam mengambil tindakan atau 

solusi yang cepat untuk mendiagnosa gejala awal penyakit yang di alami 

tanpa harus kedoker atau pakar kesehatan.    

3.  Untuk mempermudah evaluasi perkembangan pendidikan atau 

pembelajaran dalam hal teknologi sistem pakar diagnosa penyakit. 

1.5 Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penulisan materi tugas akhir 

ini, maka penulis mengadakan pengujian antara lain : 

1.5.1 Studi Literatur : 

 Mempelajari dan membuat aplikasi android pada Eclipse. 

 Mempelajari buku ”Dokter di Rumah Anda” karangan Dr Tony Smith & 

Sue Davidson, Sebagai pakar data penyakit dan solusi nya. 

1.5.2 Pengumpulan Data : 

 Melakukan wawancara kepada pakar atau dokter Umum di UMC (UMM 

Medical Center) yaitu dr. Thontowi Djauhari, M.Kes. 

 Data penyakit dan solusi nya dari buku ”Dokter di Rumah Anda” karangan 

Dr Tony Smith & Sue Davidson 
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 Data Rule-rule penyakit dan solusi nya dari buku ”Dokter di Rumah 

Anda” karangan Dr Tony Smith & Sue Davidson 

1.5.3 Perancangan dan Implementasi : 

 Membuat sistem pakar menggunakan bahasa pemrograman Java. 

 Membuat rule-rule diagnosa dengan rule based binary tree    

1.5.4 Perancangan Sistem : 

Berbekal teori dan kondisi di lapangan, pada tahap ini penulis 

melakukan perancangan dan implementasi sistem. Termasuk didalam 

perancangan ini adalah pembuatan bagan dan arsitektur sistem dan 

flowchart apabila diperlukan. 

 1.5.5 Pengujian dan Revisi : 

Pada tahap ini penulis melakukan pengujian terhadap sistem dan 

revisi bila diperlukan. Adapun pengujian ini berdasarkan hasil kerja 

sistem, kesesuaian dengan teori, termasuk tujuan sistem. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika pembatasan yang 

digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang memuat berbagai materi yang 

diperlukan untuk mendasari pemahaman pada bagian-bagian selanjutnya 

dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tugas akhir ini. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang 

akan digunakan serta prinsip kerja dari system secara keseluruhan, serta 

desain pengujiannya. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis 

perancangan pada bab sebelumnya. 

BAB V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan 

tugas akhir. 


