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1.1.Latar Belakang Masalah

Penyakit kesehatan gigi dan mulut di Indonesia menduduki urutan pertama

dari  10  besar  daftar  penyakit  yang  sering  diderita.  Persepsi  dan  perlaku

masyarakat Indonesia terhadap kesehatan gigi dan mulut yang masih buruk masih

terlihat  dari  besarnya angka karies  gigi  dan penyakit  mulut  di  Indonesia  yang

cenderung meningkat. Karies gigi masih jadi masalah kesehatan anak, Organisasi

Kesehatan Dunia(WHO) menyatakan angka kejadian karies gigi pada anak 60%-

90%. Di Indonesia, prevalensi karies gigi menurut kelompok usianya, usia 3 tahun

60%,  usia  4  tahun  85%  dan  usia  5  tahun  86,4%  hal  ini  menunjukan  bahwa

prevelensi  karies  anak  usia  prasekolah  masih  cukup  tinggi  (Risti  Afiati,dkk.,

2014).

Komputer  pada  era  globasi  saat  ini  menjadi  kebutuhan  utama  untuk

menunjang kinerja manusia. Peran komputer sekarang lebih meluas, tidak hanya

menjadi alat bantu hitung tapi menjadi alat bantu penyelesaian masalah-masalah

yang  dihadapi  manusia.  Salah  satu  cabang  ilmu  komputer  yang  banyak

dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu kerjanya adalah pembentukan sistem

pakar  yang  merupakan  sebagai  salah  satu  sub  bidang  ilmu  kecerdasan  buatan

(Khodijah Hulliyah, dkk., 2006).

Keterbatasan  teori  dan  pengetahuan  dari  mahasiswa  calon  koas  yang

menyangkut tentang penyakit spesifik yang hanya akan diderita oleh anak-anak

sangatlah  sedikit.  Sedangkan  pada  saat  menjalani  koas  mahasiswa  sudah
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dipertemukan  dengan  kasus  yang  sebenarnya,  dimana  telah  terbagi  ke  beberapa  stase  termasuk

diantaranya yaitu stase anak – anak. Dengan adanya sistem pakar berbasis web yang dibangun untuk

penyakit gigi dan mulut pada anak maka diharapkan akan membantu para mahasiswa koas sebagai

alternatif  pengambilan  keputusan  serta  tindakannya  untuk  menentukan  gejala,penyakit  serta  cara

pengobatan yang sesuai berdasarkan umur anak.
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1.2.Rumusan Masalah

Dengan melihat  permasalahan tersebut,  maka dikembangkan sebuah sistem

pakar (expert system) berbasis web untuk menangani identifikasi penyakit pada gigi

dan mulut berdasarkan  penyakit  dan  gejalanya,  yang diharapkan bisa memberikan

informasi  yang  cepat  tentang  penyakit  yang  diderita  oleh  anak  dan  cara

mengatasinya,  sistem ini  dibuat  dengan menggunakan bahasa  pemrograman PHP

(Hypertext  Preprocessor)  sebagai  bahasa pemrograman berbasis  web dan MySQL

sebagai aplikasi databasenya.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan meliputi :

a) Sistem pakar yang di rancang ini hanya untuk mendiagnosis penyakit gigi dan

mulut yang sering terjadi pada anak yang berusia 0-17 tahun.

b) Jenis penyakit yang dibahas pada sistem dibatasi 10 jenis penyakit dan 110

gejala.

c) Metode yang digunakan dalam menentukan kepastian penyakit yaitu metode

Certainty Factor (CF).

d) Sistem  pakar  akan  dibangun  berbasis  web  yang  dapat  digunakan  oleh

mahasiswa yang  sedang  menjalani  koas  sebagai  media  pembelajaran

khususnya dalam mendiagnosis penyakit gigi dan mulut pada anak .
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e) Pakar yang digunakan pada penelitian drg gigi spesialis anak dan drg spesialis

mulut.

f) Input  sistem berupa gejala  penyakit  gigi  dan  mulut  pada  anak dan output

berupa  jenis  penyakit  yang  diderita  pada  anak  serta tindakan  dan  solusi

pengobatannya.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem pakar berbasis

web  yang  mampu  mendiagnosa  penyakit  gigi  dan  mulut  pada  anak  dan  dapat

membantu mahasiswa  koas dalam mendukung pengambilan keputusan  dari penyakit

yang di derita dan solusi pengobatan nya.


