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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyakit saraf termasuk salah satu jenis penyakit yang menyerang sistem 

saraf manusia. Terutama pusat sistem saraf manusia yang berada di otak. Penyakit 

saraf dapat menyerang segala usia, mulai dari usia bayi hingga orang tua. 

Gangguan atau kelainan  sistem saraf pada manusia dapat menimbulkan efek yang 

sangat kritikal sekali.  

Terganggunya sistem saraf pada tubuh manusia, berakibat fatal bagi 

kesehatan. Jika sudah begitu, manusia tidak akan bisa menjalankan rutinitas 

kehidupannya secara normal. Biasanya, gejala awal suatu penyakit 

saraf  menyerang saraf manusia ditandai dengan gejala-gejala tertentu yang 

muncul dalam skala yang sering. 

Alternatif yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil diagnosis yang 

lebih baik adalah pemeriksaan laboratorium, akan tetapi cara ini relatif mahal dan 

butuh waktu lama untuk mengetahui hasilnya, selain itu tidak semua daerah di 

Indonesia memiliki laboratorium diagnosis dengan fasilitas yang memadai.  

Oleh karena itu, guna mengurangi kesalahan diagnosa dan untuk 

mempermudah mayarakat atau penderita mengetahui sejak dini penyakit yang 

diderita sehingga tidak terlambat mendapatkan pengobatan dikarenakan seorang 

dokter atau pakar memiliki keterbatasan waktu. Maka dibangun suatu sistem yang 

dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut berupa sistem pakar penyakit 

saraf. 

Sistem pakar adalah suatu program komputer yang berisi pengetahuan dari 

satu atau lebih pakar mengenai suatu bidang yang spesifik, menurut (Staugaard, 

1987) sistem pakar disusun oleh: 

1. Modul Penerimaan Pengetahuan (Knowlegde Acquisition Mode). 

Sistem berada pada modul ini, pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. 

Proses pengumpulan pengetahuan-pengetahuan yang akan digunakan untuk 

pengembangan sistem  dilakukan dengan bantuan knowlegde engineer.  
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Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem 

pakar dengan pakarnya. 

2. Modul Konsultasi (Consultasion Mode). 

Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan 

yang diajukan oleh user, sistem akan berada dalam modul konsultasi. Pada 

modul ini user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh sistem. 

3. Modul Penjelasan (Explanation Mode). 

Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem (bagaimana 

suatu keputusan dapat diperoleh).  

Komputer diakui lebih memiliki kecepatan, ketelitian, dan keakuratan 

dibandingkan dengan manusia (Durkin, 1994), hal ini yang mendorong 

lahirnya teknologi seperti sistem pakar diagnosa awal penyakit saraf pada 

manusia menggunakan metode dempster shafer. 

Sistem pakar dapat melakukan proses pelacakan kesimpulan untuk 

memperoleh suatu keputusan namun terkadang mengalami faktor penghambat. 

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan terhadap pengetahuan yang 

menyebabkan proses penentuan kesimpulan juga mengalami perubahan, 

peristiwa ini didalam sistem pakar disebut sebagai faktor ketidakpastian. Untuk 

mengatasi hal ini dapat menggunakan metode dempster shafer, metode ini 

merupakan metode non monotonis yang dapat digunakan untuk mencari 

ketidakkonsistenan  akibat adanya penambahan atau pengurangan fakta baru 

yang dapat merubah aturan yang ada, sehingga metode dempster shafer ini 

memungkinkan digunakan untuk memudahkan seorang yang masih awam 

dalam melakukan pekerjaan seorang pakar sekaligus dapat mengetahui 

probabilitas atau presentase dari penyakit yang mungkin diderita. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah merancang perangkat 

lunak diagnosa penyakit saraf  dengan metode dempster shafer? 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan perangkat lunak untuk membantu 

diagnosa penyakit saraf  menggunakan metode dempster shafer. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Dalam pembuatan system menggunakan metode dempster shafer. 

2. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan          

database MySQL. 

3. Diagnosa sistem terdiri dari 5 jenis penyakit meliputi: (Bell’sPalsy,  

Vertigo, Alzeimer, Migrain, Parkinson). 

  

1. Parkinson adalah Penyakit Parkinson merupakan penyakit neurodegenerative 

sistem ekstrapiramidal yang merupakan bagian dari Parkinsonism yang secara 

patologis ditandai oleh adanya degenerasi ganglia basalis terutama di 

substansia nigra pars kompakta yang disertai adnya inklusi sitoplasmik 

eosinofilik (lewy bodies). Ditandai oleh tremor pada waktu istirahat, rigiditas, 

bradikinesia dan hilangnya reflex postural akibat penurunan dopamine dengan 

berbagai macam sebab (Silitonga, 2007). 

2.Vertigo adalah suatu ilusi bergerak atau ada juga yang menyebutnya 

halusinasi gerakan. Seseorang penderita vertigo biasanya merasakan ataupun 

melihat keadaan lingkungannya bergerak dengan sendirinya, padahal keadaan 

lingkungan diam atau penderita merasa bergerak namun padahal tidak sama 

sekali. Gerakan pada vertigo pada umumnya merupakan suatu gerakan berputar 

(Nugroho, 2013). 

3.Cerebral palsy merupakan sekelompok gangguan neuromuscular non 

progresif yang disebabkan oleh kerusakan otak yang terjadi pada saat pre, peri 

atau pasca natal pada saat pembentukan otak belum sempurna. adanya 

gangguan neuromuskular dengan berbagai variasi manifestasi klinik. Adanya 

gangguan neuromuskular iri mengakibatkan pasien mengalami gangguan 

gerakan motorik sehingga tidak nampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari 

(Syarif, 2012). 

 



 

4 
 

4.Sakit kepala Migrain adalah rasa nyeri berdenyut dan berulang yang biasanya 

mengenai salah satu bagian sisi atau kedua sisi kepala. Nyeri sering timbul 

secara mendadak  dan bisa disertai gejala-gejala visual atau saluran 

pencernaan.(http://medicastore.com/penyakit/23/Sakit_Kepala_Migren.html, 

diakses tanggal 23 September 2015). 

5. Penyakit Alzheimer adalah jenis demensia paling umum yang awalnya 

ditandai oleh melemahnya daya ingat, hingga gangguan otak dalam melakukan 

perencanaan, penalaran, persepsi, dan berbahasa. Pada penderita 

Alzheimer, gejala berkembang secara perlahan-lahan seiring waktu. 

(http://www.alodokter.com/penyakit-alzheimer, diakses tanggal 22 Setember 

2015). 

 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit  saraf 

dengan metode dempster shafer dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur 

yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait. 

Mempelajari literatur mengenai design tampilan aplikasi yang sifatnya user 

friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

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 use case dan flowchart sebagai representasi 

desain yang dibuat.  

3. Implementasi Metode 

Pada bagian ini akan dilakukan perancangan sistem pakar diagnosa penyakit  

saraf  dengan metode dempster shafer. Langkah pertama adalah melakukan 

instalasi XAMPP. Kemudian melakukan coding program dengan 

menggunakan pemrograman PHP. 

 

 

 

 

http://medicastore.com/penyakit/23/Sakit_Kepala_Migren.html
http://www.alodokter.com/penyakit-alzheimer/gejala
http://www.alodokter.com/penyakit-alzheimer
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4. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari sistem pakar diagnosa 

penyakit saraf  dengan metode dempster shafer. Tahapan ini dilakukan setelah 

melakukan tahapan  studi kasus dan  akan terus berjalan hingga sistem ini 

berjalan sesuai tujuan. 

 

  


