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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ankle merupakan salah satu sendi yang berada 

diatas kaki, yang mempunyai fungsi untuk menumpu berat 

badan, ankle mempunyai gerakan tertentu waktu berdiri 

dan berjalan atau bahkan untuk berlari. Bagian paling 

rawan benturan dalam permainan sepakbola salah satunya 

ialah bagian ankle. 

Benturan - benturan fisik antar pemain memang 

sering terjadi dalam dunia sepakbola, sehingga 

penanganan cedera akibat benturan yang tidak sesuai 

akan berakibat fatal terhadap pemain. Cedera yang dialami 

dari permainan sepakbola terutama cedera dibagian ankle 

sangat beragam. 

 Belum adanya sistem diagnosa cedera ankle yang 

menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaraan 

dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya 

dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut 

yang mendorong untuk membuat sistem pakar diagnosa 

cedera ankle. 

Oleh karena itu, untuk mendiagnosa cedera ankle 

pada pemain sepakbola dapat dilakukan dengan sebuah 

sistem pakar. Sehingga seseorang yang mengalami cedera 

tidak harus pergi ke seorang pakar atau fisioterapi untuk 
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mengetahui jenis cedera yang dialami dan dapat secara 

bijak dan tepat dalam penanganan cedera. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah 

yang didapat adalah bagaimana membuat sebuah sistem 

pakar untuk mendiagnosa cedera ankle pada pemain 

sepakbola.  

 

1.3 Ruang Lingkup 

 

Untuk membuat sistem pakar diagnosa cedera ankle, 

maka yang harus diperhatikan adalah batasan-batasan 

dalam pembuatan sistem tersebut. Adapun ruang lingkup 

yang didapat: 

a. Aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi 

desktop (java). 

b. Sistem dapat menampilkan diagnosa sesuai 

keluhan pasien. 

c. Jenis cedera yang dapat didiagnosis yaitu 

Inversion Ankle Sprain, Normal Ankle Sprain, 

Eversion Ankle, tibia, fibula, medial ligament, 

achilles tendon, dan plantar fascia 
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d. Hasil diagnosa dari jenis cedera tersebut 

berupa solusi penanganan cedera. 

 

1.4 Tujuan  

 

Sistem pakar diagnosa cedera ankle, bertujuan untuk 

menghasilkan aplikasi berbasis sistem pakar untuk 

mendiagnosa cedera ankle pada pemain sepakbola, untuk 

mengetahui cedera yang terjadi pada bagian ankle dan 

memberikan informasi tentang jenis cedera yang telah 

dialami user. 


