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BAB I 

 

PE�DAHULUA� 

 

1.1 Latar Belakang 

Medical checkup adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk 

mengetahui status kesehatan, bukan untuk mendiagnosis gejala atau mengobati 

penyakit. Medical checkup mencakup serangkaian wawancara dan pemeriksaan 

kesehatan. Jenis – jenis dan lingkup pemeriksaan kesehatan dalam medical 

checkup bervariasi, tergantung keperluan dan permintaannya. Pada umumnya 

medical checkup bertujuan untuk mendeteksi secara dini bila ada masalah 

kesehatan tersembunyi yang belum menunjukan gejala. 

Dalam  era  globalisasi  dewasa  ini,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  

dan teknologi  berkembang dengan  pesat,  perkembangan tersebut dapat 

dirasakan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Satu diantaranya adalah 

kemajuan teknologi informasi didalam bidang kesehatan. Melalui sistem prediksi 

berbasis teknologi informasi,  pekerjaan yang dahulu hanya bisa dilakukan oleh 

pakar kini dapat ditangani oleh sistem secara efektif dan efisien. 

Penyelesaian masalah klasifikasi tersebut menggunakan metode Naive-

Bayes. Naïve Bayes adalah salah  satu algoritma pembelajaran induktif yang 

paling efektif dan efisien untuk machine learning dan data mining. Performa 

naïve bayes yang kompetitif dalam proses klasifikasi walaupun menggunakan 

asumsi keidependenan atribut (tidak ada kaitan antar atribut). Asumsi 

keindependenan atribut ini pada data sebenarnya jarang terjadi, namun walaupun 

asumsi keindependenan atribut tersebut dilanggar performa pengklasifikasian 

naïve bayes cukup tinggi[6]. 

Aplikasi yang akan dibuat bertujuan membantu user dalam mendeteksi 

masalah kesehatan berdasarkan hasil dari pemeriksaan laboraturium, sehingga 

diharapkan sistem dapat meningkatkan keakuratan hasil prediksi agar user 

mendapatkan penanganan lebih lanjut dan spesifik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut :   

1. Bagaimana membangun perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan medical checkup. 

2. Bagaimana penerapan metode algoritma Naive-Bayes untuk 

mengklasifikasikan gejala – gejala yang muncul. 

3. Bagaimana menguji keakuratan hasil diagnosa perangkat lunak 

tersebut. 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Data yang digunakan adalah data rekam medis pada klinik Higina 

Medical Center, Malang. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan untuk 

penyimpanan datanya menggunakan MySQL.  

1.4 Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya masalah kesehatan secara dini berdasarkan gejala 

yang dirasakan. 

2. Merancang sebuah perangkat lunak yang dapat membantu tenaga ahli 

kesehatan dalam melakukan medical checkup. 

1.5 Metode Penelitian 

Untuk mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan tugas akhir 

ini, digunakan beberapa metode diantaranya : 

1. Pengumpulan Data 

a.  Studi Literatur 

 Mengadakan studi literatur guna menunjang pembahasan materi, 

sehingga hipotesa – hipotesa yang ada benar- benar teruji dan dapat 
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diterima secara umum. Hal ini dilakukan dengan cara membaca buku – 

buku yang berkaitan dengan kesehatan, ataupun mencari bahan di 

internet. 

b. Interview 

 Mengadakan wawancara langsung dengan dokter  mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan dan medical checkup 

mulai dari nama penyakit, gejala penyakit dan pengobatannya. 

2. Perancangan Sistem 

a. Perancangan desain sistem pakar menyusun rule – rule dari gejala  

 yang ada sehingga ditemukan konklusi. 

b. Data- data penunjang yang didapatkan berupa satu kesimpulan, 

 fakta – fakta dan aturan yang mengatur proses pencarian data yang 

 saling berhubungan satu sama lain disimpan ke dalam basis data 

 MySQL sebagai media penyimpanan. 

3. Implementasi 

 Dalam tahap ini, desain dan rancangan yang telah dibuat pada 

tahap sebelumnya diimplementasikan ke dalam bahasa pemograman 

php dan basis datanya menggunakan Mysql. 

4. Pengujian dan Perbaikan Sistem 

 Metode ini dilakukan agar sistem aplikasi yang telah di buat sudah 

sesuai serta untuk mengetahui keberhasilan pembuatan sistem, apakah 

memenuhi spesifikasi yang direncanakan. Pada tahap ini dilakukan uji 

coba terhadap hasil implementasi yang telah dilakukan. Kemudian 

dievaluasi dan diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

 5.   Penyusunan Laporan 

 Setelah uji coba dan perbaikan system, maka langkah yang terakhir 

adalah penyusunan laporan dari sitem yang telah selesai dibuat. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dari ” APLIKASI MEDICAL CHECKUP 

MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES” ini terbagi dalam beberapa bab 

yaitu: 

 BAB I. PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini peneliti menjelaskan tentang gambaran umum latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan Tugas Akhir, metodelogi penelitian. 

 BAB II. LANDASAN TEORI 

 Pada Bab ini berisi tenteng dasar–dasar teori kecerdasan buatan,sistem 

prediksi dan teori menyangkut medical checkup untuk melandasi masalah serta 

teori-teori yang berhubungan dengan sistem prediksi berbasis teknologi informasi 

yang digunakan sebagai bahasa pemograman dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini membahas tentang perancangan umum maupun uraian lebih lanjut 

mengenai perancangan sistem. Uraian perancangan sistem ini meliputi 

perancangan data mengenai data input dan output sistem, perancangan proses 

mengenai bagaimana sistem akan  bekerja dengan proses-proses tertentu, maupun 

perancangan antar muka dalam desain dan implementasi yang akan digunakan 

dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi program yang telah 

dibuat meliputi cara pengoperasian serta tampilan layout program. 

 

 BAB V. PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembuatan program tugas 

akhir ini serta berisikan saran-saran yang dikemukakan mengenai penggunaan 

sistem serta masukan-masukan dari penulis bagi rencana pengembangan program 

tugas akhir ini di masa yang akan datang. 


