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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang 

 Sistem Pakar adalah salah satu bagian dari Kecerdasan Buatan yang 

mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasukkan oleh banyak pakar 

ke dalam suatu area pengetahuan tertentu, sehingga setiap orang dapat 

menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik, 

dalam hal ini adalah penentuan gerakan motorik pada Pertumbuhan 

Balita.Pertumbuhan balita bisa terjadi berdasarkan beberapa factor, yaitu 

berdasarkan kelahirannya dan pertumbuhan gizi yang dikonsumsi. Dengan 

memanfaatkan metode Case-base Reasoning, dapat dihasilkan suatu aplikasi 

untuk mengidentifikasi pertumbuhan balita. Dengan harapan sistem ini nantinya 

dapat digunakan sebagai sarana atau sebagai pengetahuan dalam menjaga 

kestabilan pertumbuhan balita dan membantu anda untuk mendapatkan hasil yang 

optimal dalam menjaga pertumbuhan setiap balita. Metode Case Based Reasoning 

(CBR) digunakan dalam aplikasi Pertumbuhan Balita dengan menggunakan 

Perhitungan Nearest Neighbor, Dimana data kasus baru akan dibandingkan 

perhitungannya dengan data kasus lama yang ada di database, dan kemudian 

dihitung kriteria kemiripannya berdasarkan rumus atau ketentuan yang berlaku 

(Mukhammad Shaid ; 2014 : 1) 

Adapun permasalahan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah Banyak terjadi kesalahan dalam mendiagnosis penyakit Pneumonia yang 
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sering dilakukan oleh seorang dokter. Karena pada dasarnya hampir semua 

jenis penyakit mempunyai gejala awal yang sama sehinnga sering terjadi 

kesalahan dalam menentukan keputusan dan tidak ada perhitungan nilai penyakit 

dengan menggunakan metode case based reasoning. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka diperlukan sebuah sistem yang 

dapat membantu masyarakat dalam menentukan diagnosis penyakit. Maka penulis 

mengangkat sebuah judul “Sistem Pakar Diagnosa Pneumonia Menggunakan 

Metode Case Based Reasoning  Berbasis Web”. 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu Memberikan kemudahan kepada 

pengguna mengetahui kondisi kesehatan dan cara mengambil suatu tindakan yang 

tepat dan data yang telah diperoleh agar dapat dirancang dengan tepat agar tidak 

menimbulkan kesalahan yang fatal mengenai informasi penyakit pneumonia. 

 

I.2. Ruang Lingkup Permasalahan 

I.2.1. Identifikasi Masalah 

 Sehubungan dengan latar belakang, penulis mencoba untuk 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Banyak terjadi kesalahan dalam mendiagnosis penyakit Pneumonia yang 

sering dilakukan oleh seorang dokter. Karena pada dasarnya hampir semua 

jenis penyakit mempunyai gejala awal yang sama sehinnga sering terjadi 

kesalahan dalam menentukan keputusan. 

2. Tidak ada perhitungan nilai penyakit dengan menggunakan metode case based 

reasoning. 
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I.2.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian ini, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai 

berikut :   

1. Bagaimana cara merancang suatu aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit 

Pneumonia pada pasien sehingga pengguna dapat mengambil keputusan 

dengan tepat dengan proses pengolahan data yang cepat ? 

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem pakar dengan perhitungan nilai 

penyakit dengan menggunakan metode case based reasoning ? 

 

I.2.3. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

yang dibahas maka sistem ini dibatasi permasalahannya sebagai berikut : 

1. Input data yang diperlukan dalam perancangan adalah data pasien, data fase 

Pneumonia, data gejala Pneumonia dan kriteria Pneumonia. 

2. Output data pada sistem adalah informasi penyakit Pneumonia akut, 

Pneumonia sedang dan Pneumonia parah dan data pencegahan dan 

pengobatan penyakit Pneumonia 

3. Metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan nilai penyakit 

Pneumonia adalah metode case based reasoning, 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi yaitu PHP dan 

Basis data yang digunakan yaitu MySQL. 

5. Pemodselan sistem dilakukan dengan UML 2.0. 
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I.3.  Tujuan dan Manfaat 

I.3.1. Tujuan 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Merancang suatu aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit Pneumonia 

pada pasien sehingga pengguna dapat mengambil keputusan dengan tepat 

dengan proses pengolahan data yang cepat. 

2. Merancang dan membangun sistem pakar dengan perhitungan nilai penyakit 

dengan menggunakan metode case based reasoning. 

 

I.3.2. Manfaat 

Manfaat penelitian ini  adalah : 

1. Memberikan kemudahan kepada pengguna mengetahui kondisi kesehatan dan 

cara mengambil suatu tindakan yang tepat.  

2. Data yang telah diperoleh agar dapat dirancang dengan tepat agar tidak 

menimbulkan kesalahan yang fatal mengenai informasi penyakit pneumonia. 

 

I.4. Metodologi Penelitian 

 Di dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) 

metode studi yaitu : 

1. Studi Lapangan 

Merupakan metode yang dilakukan dengan mengadakan studi langsung ke 

lapangan untuk mengumpulkan data yaitu peninjauan langsung ke lokasi studi.  
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Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah : 

a. Pengamatan (Observation) 

 Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang cukup efektif untuk 

mempelajari suatu sistem. Kegiatannya dengan melakukan pengamatan pada 

masalah diagnosa penyakit pada Pneumonia. 

b. Wawancara (Interview). 

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung 

dengan dokter yang menangani penyakit Pneumonia. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh data-data yang 

berhubungan dengan penulisan Skripsi dari berbagai sumber bacaan seperti buku 

sistem pakar, manajemen basis data, dan lain-lain. 

Metedologi penelitian merupakan tata cara dan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan perancangan yang dilakukan. Langkah-

langkahnya adalah : 
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Analisis KebutuhanAnalisis Kebutuhan

Design SistemDesign Sistem

Penulisan Sinkode ProgramPenulisan Sinkode Program

Pengujian ProgramPengujian Program

Pemeliharaan ProgramPemeliharaan Program

 

Gambar I.1. Prosedur Perancangan Sistem 

 

Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan yaitu : 

requirement (analisis kebutuhan), design sistem (system design), coding & testing, 

penerapan program, pemeliharaan sistem. 

1. Analisis Kebutuhan 

Tahap analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis kebutuhan sistem 

fungsional dan analisis kebutuhan sistem nonfungsional yang dapat dilihat pada 

Tabel I.1 dan Tabel I.2 dibawah ini: 

Tabel I.1. Kebutuhan Sistem Fungsional 

No Kebutuhan Rincian Kebutuhan 

1. Fungsi Sistem  Sebagai interface penyampaian informasi 

2. Data Sistem  Data pasien 

 Data gejala penyakit  
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 Data kriteria penyakit 

2. Perangkat Lunak  PHP 

 MySQL 

3. Metode  Metode case based reasoning 

3. Pelaksana Sistem  User 

4. Pengolah Sistem  Programmer 

 

Tabel I.2. Kebutuhan Sistem Nonfungsional 

No Kebutuhan Rincian Kebutuhan 

1. Sistem Operasi  Minimal Windows 7 

2. Prosesor  Minimal Intel Corei3 

3. RAM  Minimal 2GB 

4. Hardisk  Minimal 120GB 

5. Monitor/LCD  Minimal Resolusi 1024x768 

 

2. Desain Sistem 

Secara umum Sistem Pakar Diagnosa Pneumonia Menggunakan Metode 

Case Based Reasoning  Berbasis Web, yang dirancang dengan model 

perancangan  menggunakan UML seperti, usecase diagram, activity diagram, 

class diagram dan sequence diagram. 

3. Penulisan Coding Program 

Coding merupakan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan meterjemahkan transaksi yang 

diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam 

mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan computer akan 

dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan 

dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah 

menemukan kesalahan-kesalahan terhadap system tersebut dan kemudian bisa 

diperbaiki. 
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4. Pengujian Program 

Pada tahap ini dilakukan pengujian aplikasi secara menyeluruh, meliputi 

pengujian fungsional dan pengujian ketahanan sistem. Pengujian secara black box 

(interface) yaitu pengujian perangkat lunak yang tes fungsionalitas dari aplikasi 

yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. Pengetahuan khusus dari 

kode aplikasi / struktur internal dan pengetahuan pemrograman pada umumnya 

tidak diperlukan, pengujian tersebut untuk masing-masing blok peralatan yang 

dirancang.  

5. Pemeliharaan Sistem 

 Perangkat lunak yang susah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau 

system operasi baru) baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan 

fungsional 

 

I.5. Keaslian Penelitian 

 Keaslian penelitian bertujuan untuk melakukan perbandingan penelitian. 

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah : 

Tabel I.3 Keaslian Penelitian 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Edi Faizal 

(2012) 

Case Based 

Reasoning 

Penyakit Mata 

Sekitar 83 % dari informasi yang diperoleh dari visi , 

sedangkan sisanya berasal dari lain indera , seperti 

pendengaran, penciuman , rasa dan sentuhan . Oleh 

karena itu , menjaga mata Anda sehat aktivitas hidup 

akan dilakukan agar tidak terganggu . Bahkan kita 
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sering lupa untuk melakukan perawatan mata, tetapi 

juga bagian lain dari tubuh, mata mungkin akan 

terpengaruh oleh gangguan atau kesehatan masalah. 

Masalah yang timbul adalah ketersediaan dokter dan 

perawatan mata biaya tidak kurang , ketika pasien ingin 

tahu penyakit dan memerlukan perawatan segera . 

Penentuan penyakit pasien dengan tertentu gejala , 

sering tidak cukup untuk pengetahuan yang dimiliki 

oleh dokter, tetapi perlu memperhatikan serupa kasus 

atau peristiwa yang mirip dengan pasien ini. Sebuah 

konsep di bidang kecerdasan buatan yang menggunakan 

penalaran berbasis kasus untuk analisis dan 

pengambilan keputusan . Keputusan ini ditentukan 

dengan menghitung kesamaan antara kasus baru dengan 

yang lama kasus yang telah terjadi . 

2 Mukhammad 

Shaid (2014) 

Sistem Pakar 

Pertumbuhan 

Balita Berbasis 

Web Dengan 

Metode Case 

Based 

Reasoning 

Sistem Pakar adalah salah satu bagian dari Kecerdasan 

Buatan yang mengandung pengetahuan dan pengalaman 

yang dimasukkan oleh banyak pakar ke dalam suatu 

area pengetahuan tertentu, sehingga setiap orang dapat 

menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah 

yang bersifat spesifik, dalam hal ini adalah penentuan 

gerakan motorik pada Pertumbuhan Balita.Pertumbuhan 

balita bisa terjadi berdasarkan beberapa factor, yaitu 

berdasarkan kelahirannya dan pertumbuhan gizi yang 

dikonsumsi. Dengan memanfaatkan metode Case-base 

Reasoning, dapat dihasilkan suatu aplikasi untuk 

mengidentifikasi pertumbuhan balita. Dengan harapan 

sistem ini nantinya dapat digunakan sebagai sarana atau 

sebagai pengetahuan dalam menjaga kestabilan 

pertumbuhan balita dan membantu anda untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dalam menjaga 

pertumbuhan setiap balita. Metode Case Based 

Reasoning (CBR) digunakan dalam aplikasi 

Pertumbuhan Balita dengan menggunakan Perhitungan 

Nearest Neighbor, Dimana data kasus baru akan 

dibandingkan perhitungannya dengan data kasus lama 

yang ada di database, dan kemudian dihitung kriteria 

kemiripannya berdasarkan rumus atau ketentuan yang 

berlaku. 
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I.6.   Sistematika Penulisan 

  Adapun sistematika penulisan yang diajukan dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang, ruang lingkup 

permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

   Pada bab ini menerangkan tentang literatur mengenai sistem 

informasi keputusan dan metode yang berhubungan dengan topik 

yang dibahas atau permasalahan yang sedang dihadapi yaitu 

berupa pembahasan mengenai sistem pakar, UML dan 

normalisasi. 

BAB III :  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

   Pada bab ini mengemukakan tentang analisa sistem yang sedang 

berjalan, penyelesaian masalah dengan membangun sebuah 

perancangan sistem yang baru, implementasi Metode Case Based 

Reasoning pada Sistem Pakar Diagnosa Pneumonia 

Menggunakan Berbasis Web dan  desain sistem secara detail 

menggunakan mode Unified Modelling Language. 
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BAB IV :  HASIL DAN UJI COBA 

   Pada bab ini menerangkan hasil Sistem Pakar Diagnosa 

Pneumonia Menggunakan Metode Case Based Reasoning  

Berbasis Web, pengujian blackbox dan pembahasan program 

yang dirancang serta kelebihan dan kekurangan sistem yang 

dirancang. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

   Pada bab ini berisi kesimpulan penulisan dan saran dari penulis 

sebagai perbaikan di masa yang akan datang untuk sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


