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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Mata adalah salah satu panca indra yang dimiliki manusia untuk melihat, mata 

juga merupakan organ inti dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Mata dapat 

mengalami gangguan baik itu yang dapat mengurangi daya penglihatan maupun tidak. 

Salah satu gangguan mata yang sering didapati dalam masyarakat luas yaitu gangguan 

mata yang disertai dengan keadaan mata yang memerah (pink eye/ red eye). Kondisi ini 

dapat disebabkan oleh bakteri, virus, alergi, bahan kimia, maupun benda asing yang ada 

disekitar lingkungan seperti asap, debu, pembersih rumah tangga, spray, dan benda 

asing lainnya. 

      Penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami gangguan penglihatan 

mencapai 0,5% dari total penduduk pada tahun pendataan 2014, hal ini merupakan hasil 

survei secara keseluruhan dari berbagai macam penyakit mata (infodatin, 2014). Belum 

adanya data statistik penderita penyakit mata merah secara khusus ini menandakan 

bahwa masyarakat luas saat ini masih memandang remeh tentang mata merah. 

Masyarakat menganggap mata merah dapat diatasi dengan obat tetes biasa saja. 

Kemudian biaya untuk konsultasi kepada pakar juga membutuhkan biaya yang tidak 

murah, sehingga masyarakat ekonomi menengah kebawah akan lebih memilih untuk 

mengabaikan penyakit mata merah yang dideritanya. Pada faktanya mata merah dapat 

berkelanjutan kedalam penyakit berbahaya lainnya, bahkan jika dibiarkan ataupun 

diatasi dengan cara yang tidak tepat penderita akan mengalami gangguan penglihatan 

yang disertai maupun tidak disertai dengan penurunan kemampuan penglihatan. Pada 

kondisi yang paling parah dapat menyebabkan kebutaan permanen. Menurut WHO 

sebagai organisasi kesehatan dunia 80% gangguan penglihatan dan kebutaan diseluruh 

dunia dapat dicegah, dengan hasil yang baik dan biaya yang efektif (infodatin, 2014). 

Oleh karena permasalahan tersebut, maka masyarakat perlu untuk mendapatkan 

bantuan dalam mengenali penyakit mata merah yang diderita. Bantuan pengenalan 

tersebut dititik tekankan pada pengumpulan gejala-gejala yang dialami, dimana 

beberapa gejala tersebut dapat mengakibatkan suatu penyakit dari mata merah. Maka 

dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengenali gangguan  mata merah yang diderita, 

yang dapat diakses dengan mudah dan dengan biaya yang minim bahkan gratis.  



2 
 

Sistem pakar berbasis web dapat diakses tanpa terpengaruh waktu dan tempat 

asalkan dapat terhubung dengan jaringan internet. Oleh karena itu, untuk mempermudah 

pengguna menggunakan sistem pakar mata merah ini, maka sistem dibangun 

berbasiskan web. Pembangunan sistem pakar dapat menggunakan beberapa metode 

dalam mengakuisisi data-data yang diperlukan, diantaranya: metode naïve bayes 

classifier, certainty factor, dan decision tree. Pembangunan decision tree dapat 

dibangun berdasarkan data gejala dan penyakit saja, sedangkan untuk metode lainnya 

membutuhkan tambahan berupa nilai probabilitas total seluruh kriteria diagnosis pada 

basis data yang sudah ada, maupun tambahan berupa kombinasi nilai bobot derajat 

keyakinan yang diberikan oleh pakar. Oleh karena itu, metode decision tree dipilih 

untuk mempermudah akuisisi data-data penyakit mata merah. Metode inferensi yang 

dapat digunakan adalah metode forward chaining atau metode backward chaining. 

Forward chaining melakukan pencarian dari gejala menuju penyakit, sedangkan 

backward chaining melakukan pencarian dari penyakit menuju gejala. Metode forward 

chaining dipilih dengan maksud agar pengguna tidak perlu harus mengetahui jenis 

penyakit yang diderita terlebih dahulu, karena dengan metode ini penelusuran akan 

dilakukan dari masalah gejala yang dialami kepada solusi dugaan penyakit yang 

diderita. Sehingga penderita dapat mengenali penyakit yang dideritanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana menyediakan suatu sarana sistem diagnosa penyakit mata merah secara 

gratis dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun? 

2. Bagaimana membangun sistem diagnosa yang menyediakan berbagai gejala dari 

banyak penyakit mata merah? 

3. Bagaimana merancang tampilan sistem pakar penyakit mata merah yang baik, 

sehingga interaksi antara sistem dengan pengguna menjadi jelas dan mudah 

dilakukan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah: 

1. Sistem ini hanya menyediakan perkiraan diagnosa gangguan mata merah saja. 

2. Interaksi pengguna kepada sistem hanya sebatas tanya jawab mengenai gejala yang 

diderita atau tidak. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: 

1. Membuat sistem pakar penyakit mata merah berbasis web. 

2. Membuat sistem pakar yang dapat melakukan diagnosa berbagai jenis penyakit 

mata merah yang beragam. 

3. Membuat sistem pakar penyakit mata merah dengan tampilan yang baik sehingga 

mudah digunakan.  

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah terciptanya sistem pakar 

yang dapat digunakan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengenali penyakit mata 

merah yang diderita lebih awal dan dapat dilakukan perawatan dan pengobatan yang 

tepat sasaran.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam tulisan ini, berikut diuraikan secara singkat pembahasan yang disajikan 

penulis meliputi: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan dalam pembuatan sistem dalam 

tugas akhir ini dalam tahapan analisis, perancangan dan implementasi 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode-metode penelitian yang akan dilakukan dalam tugas akhir 

ini. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisa masalah, perancangan sistem, struktur database 

yang digunakan, perancangan menu, perancangan input dan perancangan output, 

pengembangan dan persiapan implementasi sistem yang telah dibuat, serta 

pelaksanaan implementasi sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi untuk perbaikan sebagai 

bahan evaluasi berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh.  


