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BAB 1 PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Nursalam mengatakan virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dapat  

memperlemah kekebalan tubuh manusia, biasanya ditularkan dengan kontak 

langsung dengan cairan tubuh manusia seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan 

preseminal, dan air susu ibu [1] . HIV ini dapat menimbulkan gejala-gejala penyakit 

karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia dan dalam dunia kedokteran 

sekumpulan gejala akibat virus HIV disebut AIDS (Acquired Immunodeficiency 

Syndrome). Bagi orang yang telah didiagnosa positif mengidap HIV dan AIDS 

sering disebut sebagai ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) [2]. 

Mendeteksi dan mendiagnosa orang yang terjangkit virus HIV lebih dini sangat 

diperlukan agar orang tersebut dapat ditangani dengan lebih optimal. Berdasarkan 

data terbitan Kementerian Kesehatan ditemukan 41 kasus AIDS pada tahun 2017 

dan meningkat menjadi 143 kasus pada tahun 2018 [3]. Jika HIV dapat ditemukan 

lebih dini maka dapat dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan penyakit 

AIDS. Ada beberapa manfaat bagi orang yang terdeteksi virus HIV, antara lain 

mendapat penanganan lebih cepat sehingga mengurangi perawatan di rumah sakit 

dan angka kematian. Orang tersebut juga akan mendapatkan akses layanan lanjutan 

seperti skrining TB (Tuberkulosis), skrining IMS (Infeksi Menular Seks), 

pemberian kotrimoksasol dan atau INH (Isonokotinilhidrazida), serta pengobatan 

ARV (Antiretroviral). Serta dengan pengobatan secara rutin dapat menurunkan 

stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap pasien HIV [4].   

Ketidaktahuan dan kurangnya informasi tentang penyebab dan cara penularan 

penyakit ini mengakibatkan penderita HIV terus bertambah [1]. Selain itu dapat 

juga dikarenakan keengganan untuk melakukan konsultasi secara langsung dengan 

dokter karena ketakutan mereka jika mereka memang positif terjangkit virus 

tersebut dan dipandang buruk oleh masyarakat [1].
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Dikarenakan keengganan untuk melakukan konsultasi dan pendeteksian virus HIV di 

rumah sakit, sehingga perlu adanya sistem pakar yang dapat membantu memecahkan masalah 

ini. Aktivitas pemecahan yang dimaksud adalah pembuatan keputusan tingkat kemungkinan 

seseorang terjangkit virus HIV dan mendiagnosa penyakit apa yang diderita oleh orang 

tersebut. Sistem pakar ini bukanlah untuk menggantikan fungsi dokter, akan tetapi hanya 

sebagai alat bantu yang masih terbatas. Sistem pakar ini juga diharapkan dapat membantu 

orang awam dalam mendeteksi penularan HIV/AIDS. 

Sistem pakar adalah sistem yang dapat mengadopsi pengentahuan manusia ke dalam 

komputer.  Dengan sistem pakar orang dapat menyelesaikan masalah yang seharusnya hanya 

dapat diselesaikan oleh pakar [5]. Salah satu algoritma sistem pakar adalah algoritma Forward 

Chaining. Kelebihan utama dari Forward Chaining adalah algoritma ini dapat bekerja dengan 

baik ketika penyelesaian masalah bermula dari pengumpulan data lalu menarik kesimpulan 

berdasarkan informasi tersebut, dan juga dapat menyediakan banyak sekali informasi dari 

jumlah kecil data [6]. Hal ini ditunjukkan Diaksa [6] dalam mendiagnosa penyakit kulit dengan 

algoritma Forward Chaining yang mendapatkan skor 4 pada skala 1-5 oleh dokter spesialis 

kulit dan pasien penyakit kulit. 

Nurdiawan dkk, mengimplementasikan sistem pakar untuk mengetahui penyakit 

HIV/AIDS menggunakan algoritma Best-First Search. Pada penelitian ini gejala penyakit 

yang diderita akan dibandingkan dengan gejala sebuah penyakit, namun jika tingkat 

persamaannya kecil maka akan dibandingkan dengan gejala penyakit lain hingga menemukan 

penyakit dengan tingkat persamaan gejala yang tinggi. Jika sudah menemukan penyakit 

dengan tingkat persamaan gejala yang tinggi maka akan berhenti mencari dan menjadikan 

penyakit tersebut sebagai kesimpulan [5]. Sedangkan Syahputra, dkk. mengimplementasikan 

sistem pakar HIV/AIDS dengan menggunakan algoritma CBR (Case Based Reasoning). Pada 

penelitian ini menghitung probabilitias penyakit terhadap gejala penyakit yang diderita lalu 

membuat kesimpulan dengan memilih penyakit dengan probabilitas paling tinggi [7]. 

Al-Ajlan menyatakan bahwa algoritma Forward Chaining cocok digunakan untuk 

menarik kesimpulan dari kumpulan fakta-fakta yang sudah tersedia, sedangkan backward 

chaining cocok digunakan untuk menggali informasi lebih dalam dari sebuah fakta [8]. Sinaga 

dkk menyimpulkan bahwa algoritma Forward Chaining merupakan algoritma pencarian 

kesimpulan berdasarkan data yang sudah ada, menelusuri data secara bottom-up hingga 

menghasilkan data baru, dimana pada data baru ini dapat menjadi fakta yang baru atau 

kesimpulan dari permasalahan [9]. Pada penelitian yang akan dilakukan, kesimpulan di tarik 
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berdasarkan gejala yang diderita oleh pasien menggunakan algoritma Forward Chaining, 

algoritma ini terbukti dapat dilakukan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sinaga 

dkk. Oleh karena itu algoritma Forward Chaining akan digunakan untuk menyimpulkan 

sebuah penyakit yang dapat diakibatkan oleh virus HIV berdasarkan gejala-gejala yang 

diderita oleh pengguna. 

Sistem imun tubuh melemah dikarenakan oleh virus HIV, maka tubuh akan dapat dengan 

mudah terserang oleh berbagai macam penyakit. Sehingga, pada penelitian ini HIV tidak 

dianggap sebagai penyakit tetapi sebagai penyebab timbulnya penyakit. Untuk itu sistem 

pakar digunakan untuk menganalisa apakah seseorang terjangkit virus HIV atau tidak. Sistem 

pakar yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sistem pakar dengan algoritma Forward 

Chaining. Pada penelitian yang dilakukan oleh Odi Nurdiawan dkk, ketika sudah menemukan 

kesimpulan dipencarian maka pencarian kesimpulan akan dihentikan walaupun masih ada data 

yang belum ditelusuri [5]. Namun pada algoritma Forward Chaining yang akan dilakukan 

pada penelitian ini, pencarian kesimpulan akan dilakukan secara bottom-up dengan menelusuri 

semua data pada knowledge-base system sehingga kesimpulan yang didapat lebih akurat. 

Perhitungan pendekatan antara gejala penyakit yang diderita dengan data penyakit yang ada 

pada sisem juga akan dilakukan untuk mengetahui tingkat kemungkinan seseorang terjangkit 

virus HIV dengan algoritma Case Based Reasoning yang juga dilakukan dalam penelitian 

Syahputra dan Halim [7]. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ulasan latar belakang, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu : 

1. Bagaimana sistem pakar dapat membantu mendiagnosa jenis penyakit yang diderita 

berdasarkan gejala yang ditimbulkan oleh virus HIV. 

2. Bagaimana sistem pakar dapat membantu memprediksi tingkat kemungkinan seseorang 

terjangkit virus HIV. 

3. Bagaimana performa kombinasi antara algoritma Forward Chaining dan Case Based 

Reasoning jika dibandingkan dengan algoritma Best First Search yang juga merupakan 

kombinasi algoritma Depth-First Search dan Breath-First Search 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membuat sistem pakar untuk memprediksi seseorang terjangkit virus HIV. 

2. Membuat sistem pakar untuk membantu mendiagnosa jenis penyakit yang diderita akibat 

dari virus HIV. 
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3. Membandingkan hasil dari algoritma Forward Chaining dan Case Based Reasoning 

dengan algoritma Best First Search 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah membuat sistem pakar yang dapat membantu 

mendeteksi jenis penyakit yang diakibatkan oleh virus HIV, sehingga penderita memperoleh 

penanganan lebih dini dan dapat mencegah timbulnya penyakit AIDS. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyakit-penyakit yang didiagnosa pada sistem ini adalah penyakit yang dapat 

ditimbulkan oleh virus HIV. 

2. Ruang lingkup penyakit dalam penelitian ini adalah TBC (Tuberculosis), infeksi jamur,  

IMS (Infeksi Menular Seks). 

3. Sistem tidak dapat mendeteksi jenis penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang tidak 

menunjukkan gejala atau asymptomatic. 

1.6 Metodologi 

1. Studi Literatur. 

 Tahap mempelajari sejumlah literatur berupa referensi teori seperti jurnal yang relevan 

untuk menentukan metode serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam membangun 

sistem pendukung keputusan. 

2. Pengumpulan data 

a. Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mempelajari dan 

mengamati pasien terjangkit virus HIV di Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang. 

b. Wawancara 

 Melakukan wawancara langsung dengan dr. Bulan Tobing dan dr. Muftuha Drajat 

untuk memperoleh data tentang gejala dan penyakit yang dapat ditimbulkan oleh virus 

HIV di Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang. 

c. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan membuat catatan 

yang bersumber pada bahan-bahan pustaka yang mendukung dan berkaitan dengan 

gejala dan penyakit yang dapat ditimbulkan oleh virus HIV. 

3. Pembangun Sistem Pakar dengan metode waterfall [6]: 

a. Analisis sistem 

Mempersiapkan dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan gejala-gejala 

yang ditimbulkan oleh virus HIV, dan informasi serta keterangan yang terkait terhadap 

virus tersebut. 

b. Perancangan sistem 

Melakukan perancangan basis data, antarmuka pengguna (user interface), dan 

antarmuka administrator.  

c. Implementasi sistem 

Hasil rancangan diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa yang dimengerti oleh 

mesin, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai bahasa pemrograman 

berbasis web. Untuk sistem pakar menggunakan algoritma Forward Chaining dan Case 

Based Reasoning. 

 

d. Pengujian sistem 

Menguji program apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan bebas 

dari kesalahan.  

1.7 Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan rencana penelitian yang akan 

dilakukan penulis. 

3. Bab III Analisis dan Perancangan 

Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan dalam pengembangan sistem bakar 

untuk menentukan tingkat kemungkinan seseorang terjangkit virus HIV. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 
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Bab ini berisi tentang eksperimen penguji dari algoritma yang telah 

diimplementasikan dan diterapkan dengan menggunakan sample data yang ada, dan 

kemudian dilakukan analisa terhadap hasil eksperimen yang telah dilakukan. 

5. Bab V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran sebagai bahan pertimbangan 
untuk penelitian selanjutnya. 


