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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aktivitas fisik merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh semua orang 

setiap hari. Aktivitas fisik yang sering dilakukan di antaranya; berolahraga, 

berjalan, berlari, bersepeda dan lain sebagainya. Aktivitas fisik tersebut berpotensi 

menimbulkan cedera karena berbagai faktor kemungkinan. Bisa jadi karena kurang 

pemanasan saat olah raga, terjatuh, hingga terjadi benturan dengan benda keras 

yang tidak disengaja. Cedera yang ditimbulkan dari aktivitas fisik tersebut salah 

satunya cedera lutut. 

Masyarakat yang mengalami cedera lutut sering menganggap sepele cedera 

ini dan enggan untuk periksa ke dokter, karena periksa ke dokter terkadang harus 

menunggu antrean yang panjang, membuang waktu dan rumitnya proses 

administrasi di rumah sakit. Padahal cedera lutut jika diabaikan dapat 

mengakibatkan hal yang fatal. 

Maka dari itu, masyarakat membutuhkan sebuah sistem praktis yang mampu 

menggantikan peran seorang dokter untuk berkonsultasi sebelum melakukan 

pemeriksaan lebih lanjut. Sistem pakar merupakan salah satu bidang kecerdasan 

buatan atau Artifical Intelligence (AI) yang berusaha mengadopsi pengetahuan 

manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang 

biasa dilakukan oleh para ahli (Kusrini, 2008). Salah satu permasalahan yang 

ditangani pada sistem pakar adalah diagnosa di bidang kesehatan. 
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Untuk itu, sistem yang akan diciptakan bertujuan untuk mengetahui sedini 

mungkin cedera lutut yang dialami tanpa harus periksa ke dokter dengan melihat 

gejala-gejala yang tampak dan yang dirasakan oleh seseorang. Selain itu, sistem ini 

dapat memberikan saran penanganan cedera lutut dengan fisioterapi yang dapat 

dilakukan secara mandiri tanpa bantuan alat medis pada cedera yang dialami, 

sehingga seseorang dapat melakukan terapi pada cedera yang diderita dengan benar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut; 

1. Bagaimana cara membuat sistem pakar untuk mendiagnosa cedera pada lutut 

berdasarkan gejala-gejala yang dialami seseorang? 

2. Bagaimana cara membuat sistem pakar untuk mendiagnosa cedera pada lutut 

dengan menggunakan metode certainty factor yang dapat memberikan saran 

penangananya secara fisioterapi? 

1.3 Ruang Lingkup 

Dalam melakukan perancangan perangkat lunak ini diperlukan adanya ruang 

lingkup agar perancangan lebih terarah dan memudahkan pengguna untuk 

menggunakanya. Batasan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Cedera lutut yang akan didiagnosa merupakan cedera yang dapat ditangani 

dengan fisioterapi oleh masyarakat di rumah. 

2.  Saran fisioterapi yang diberikan, merupakan penanganan yang dapat 

dilakukan di rumah tanpa menggunakan bantuan alat medis.  
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3. Pembuatan aplikasi sistem pakar ini berbasis website. 

4. Menggunakan metode certainty factor untuk menangani ketidakpastian. 

5. Menggunakan metode inferensi Forward Chaining. 

6. Pengetahuan yang didapat dari pakar adalah pengetahuan gejala, pengetahuan 

cedera lutut, solusi fisioterapi dan nilai certainty factor. 

7. Terdapat enam cedera dan 22 gejala. 

8. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini adalah hasil diagnosa dari gejala-

gejala yang dialami seseorang dan saran penanganan secara fisioterapi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Membantu masyarakat umum agar dapat mengetahui lebih dini cedera lutut 

yang dialami sebelum periksa ke dokter. 

2. Memberikan saran fisioterapi yang tepat dan dapat dilakukan di rumah tanpa 

menggunakan bantuan alat medis sesuai dengan jenis cedera lutut yang 

dialami oleh masyarakat umum. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah: 

Dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cedera lutut, mulai 

dari mengetahui gejala-gejala yang dialami masyarakat sebelum memeriksakan 

cedera yang dialami kepada dokter hingga mendapat pengetahuan tentang 

penanganan fisioterapi yang tepat untuk cedera lutut.



 

 

 
 

 


