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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Adapun penelitan yang digunakan sebagai tinjauan dan acuan untuk membuat 

sistem ini adalah: 

Joko Indrawan (2016), dalam judul penelitian “SISTEM PAKAR 

DIAGNOSA CEDERA ANKLE PADA PEMAIN SEPAK BOLA” ini membahas 

tentang cedera ankle pada pemain sepak bola, dengan delapan jenis cedera yaitu; 

Inversion Ankle Injury, Normal Ankle Injury, Eversion Ankle Injury, Tibia, Fibula, 

Medial Collateral Ligament (MCL), Achilles Tendon dan Plantar Fascia. Penelitian 

ini menggunakan metode certaity factor untuk menghitung nilai keyakinan dalam 

mengatasi ketidakpastian. Aplikasi yang dihasilkan dari penelitian ini berupa 

aplikasi berbentuk Dekstop. 

Evi Ermasari  (2017), dengan judul penelitian “SISTEM PAKAR 

DIAGNOSA PENYAKIT BALITA MENGGUNAKAN METODE FORWARD 

CHAINING” dalam penelitiannya membahas tentang penyakit pada balita, dengan 

tujuh jenis penyakit yaitu Campak, Hiperzoster, Rubella, Demam Berdarah, 

Reseola, Chikungunya dan Cacar air. Penelitian ini menerapkan metode Inferensi 

forward chaining untuk menghitung nilai keyakinan dalam mengatasi 

ketidakpastian. Teknologi yang dihasilkan dalam bentuk aplikasi berbasis web. 

Herry Hidayat (2015), dengan judul “SISTEM PAKAR MENGANALISA 

PENYAKIT DALAM DENGAN METODE CERTAINTY FACTOR”. Pada 

penelitian ini membahas tentang penyakit dalam yang berjumlah dua puluh 
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penyakit. Penelitian ini menerapkan metode certainty factor untuk menghitung nilai 

keyakinan dalam mengatasi ketidakpastian. Teknologi yang dihasilkan dalam 

bentuk aplikasi berbasis web. 

Tika Permatasari (2015), dengan judul “SISTEM PAKAR DIAGNOSA 

PENYAKIT KULIT MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR”. 

Dalam penelitian ini membahas tentang penyakit kulit pada anak yang berusia 

kurang dari lima belas tahun, dengan dua puluh jenis penyakit. Penelitian ini 

menerapkan metode certainty factor dengan metode inferensi forward chainig 

untuk menghitung nilai keyakinan dalam mengatasi ketidakpastian. Teknologi yang 

dihasilkan dalam bentuk aplikasi berbasis web. 

Widyarini Irawati (2015), melakukan penelitian tentang “SISTEM PAKAR 

DIAGNOSA PENYAKIT PADA KEHAMILAN MENGGUNAKAN METODE 

CERTAINTY FACTOR”. Sistem pakar ini dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. Objek penelitian ini adalah ibu hamil. 

Hasil dari penelitian ini diagnosa penyakit yang menyerang ibu hamil berdasarkan 

gejala serta pengobatannya. 

Dengan demikian, maka diajukan penelitian yang berjudul “SISTEM 

PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA CEDERA PADA LUTUT SERTA 

PENANGANANNYA DENGAN FISIOTERAPI”. Dalam penelitian yang 

diajukan ini membahas tentang cedera pada lutut yang berjumlah enam jenis. 

Sedangkan  untuk menghitung nilai keyakinan dalam mengatasi ketidakpastian, 

digunakan metode certainty factor. Teknologi yang dihasilkan adalah aplikasi 

berbasis web. 



6 

 

 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka dan Penelitian yang Dikerjakan 

 Domain Motede Mengatasi 

Ketidakpastian 

Metode 

Inferensi 

Tools 

Joko Indrawan 

(2016) 

Cedera ankle 

pada pemain 

sepak bola 

Certainty Factor - Dekstop dan 

Mysql 

Evi Ermasari 

(2017) 

Penyakit 

pada balita 

Certainty Factor Forward 

Chaining 

Web,php 

dan Mysql 

Herry Hidayat 

(2015) 

Penyakit 

dalam 

Certainty Factor - Web,php 

dan Mysql 

Tika Permatasari 

(2015) 

Penyakit 

kulit pada 

anak 

Certainty Factor Forward 

Chaining 

Web,php 

dan Mysql 

Widyarini Irawati 

(2015) 

Penyakit 

pada 

kehamilan 

Certainty Factor Forward 

Chaining 

Web, php, 

dan Mysql 

Penelititan yang 

diajukan 

Cedera pada 

lutut 

Certainty Factor Forward 

Chaining 

Web,php 

dan Mysql 

 

2.2 Dasar Teori 

Dasar teori merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah karya tulis 

ilmiah, karena dasar teori membahas teori-teori yang berhubungan dengan acuan 

atau pedoman agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah 

ditetapkan. Adapun beberapa teori untuk penelitian yang akan dibahas adalah: 

 

 

Komponen 

Peneliti 



7 

 

 

2.2.1 Cedera Lutut 

Cedera adalah kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia tiba-tiba 

mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi 

fisiologis atau akibat dari kurangnya satu atau lebih elemen penting seperti oksigen 

(WHO,2014). Lutut adalah sendi engsel yang kompleks dan merupakan salah satu 

dari sendi yang paling sering mengalami cedera. Lutut bisa mengalami cedera 

akibat berbagai hal, biasanya karena melakukan aktivitas fisik seperti olah raga, 

terjatuh atau terbentur sesuatu. Cedera lutut terdiri dari berbagai jenis. Dengan 

mengetahui jenis dari cedera lutut yang terjadi, maka memudahkan proses 

pengobatan. 

Fisioterapi adalah proses merehabilitasi seseorang agar terhindar dari cacat 

fisik melalui serangkaian pencegahan, diagnosa, serta penanganan untuk 

menangani gangguan fisik pada tubuh akibat cedera atau penyakit 

(www.alodokter.com). Jenis cedera yang sering dialami pada lutut dan dapat 

ditangani dengan fisioterapi menurut seorang pakar fisioterapi yang bernama 

Nurwahida Puspitasari, S.ST.Ft., M.Or. dapat dilihat pada tabel 2.2:

http://www.alodokter.com/
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Tabel 2.2 Jenis-Jenis Cedera pada Lutut (Sumber: Nurwahida Puspitasari, SST,Ft, M.Or) 

Cedera Pengertian Gejala 

Sprain Cedera karena regangan berlebih atau 

terjadi robekan pada ligamen dan kapsul 

sendi. 

Bengkak, memar, panas atau hangat di sekitar cedera, nyeri saat 

berdiri, berjalan dan melompat, keterbatasan gerak, sendi lutut tidak 

stabil, nyeri pada bagian depan dan belakang lutut, otot 

melemah/kekuatan lutut berkurang. 

Strain Cedera karena regangan berlebih atau 

terjadi robekan pada otot maupun 

tendon. 

Bengkak, memar, panas atau hangat di sekitar cedera, nyeri saat 

melompat dan berlari, otot melemah/kekuatan lutut berkurang, spasme 

otot. 

Meniskus Bantalan berbentuk bulan sabit atau 

huruf C kecil yang melekat antara tulang 

paha dan tulang kering. 

Bengkak, memar, panas atau hangat di sekitar cedera, nyeri saat 

melompat, bunyi “Klik” saat terjadi cedera, nyeri pada bagian samping 

kanan dan kiri lutut. 

Dislokasi Cedera pada sendi yang terjadi ketika 

tulang bergeser dan keluar dari posisi 

normalnya. Seluruh sendi tubuh seperti 

sendi bahu, jari, lutut, pinggul, dan 

pergelangan kaki dapat mengalami 

dislokasi. 

Bengkak, memar, panas atau hangat di sekitar cedera, nyeri saat berdiri 

dan berjalan, keterbatasan gerak, sendi lutut tidak stabil, bentuk sendi 

tidak normal, mati rasa di sekitar sendi, berwarna merah di bagian 

sendi.  

Osteoarthritis Kondisi bantalan alami antara sendi dan 

tulang rawan menghilang, sehingga 

terjadi peradangan pada bagian 

persendian. 

Bengkak, memar, panas atau hangat di sekitar cedera, nyeri saat 

berdiri, berjalan dan melompat, kekuatan lutut berkurang, sendi lutut 

kaku saat bangun pagi, rasa nyeri yang hilang timbul, peradangan, 

terdengar bunyi “gemeretak” saat lutut digerakkan. 
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Fraktur Fraktur atau patah tulang adalah kondisi 

terputusnya keutuhan susunan tulang 

pada tubuh manusia. 

Bengkak, memar, panas atau hangat di sekitar cedera, nyeri saat 

berdiri, nyeri saat berjalan, keterbatasan gerak, kaki terlihat lebih 

pendek, tulang terlihat terpelintir, sendi terlihat terpelintir. 
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2.2.2 Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah suatu sistem berbasis komputer dengan kecerdasan 

buatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan pengetahuan, fakta, 

dan teknik penalaran  seorang pakar di bidang tertentu. (Sri Hartati dan Sari 

Iswanti,2008). 

 

Gambar 2.1. Struktur Sistem Pakar 

(Sumber : Sri Hartati dan Sari Iswanti,2008) 

Gambar di atas adalah gambar dari stuktur yang ada di dalam sebuah sistem 

pakar. Struktur sistem pakar terdiri dari: 

1. Antar muka pengguna. 

2. Basis pengetahuan. 

3. Mesin inferensi. 

4. Memori kerja. 

5. Fasilitas penjelasan (Explanation Facility). 

6. Fasilitas akuisisi pengetahuan (Knowledge Acquisition Facility). 

Antar muka pengguna merupakan sebuah media yang digunakan oleh 
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pengguna untuk melakukan interaksi  dengan sistem. 

Basis pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan di bidang tertentu 

yang diperoleh dari seorang pakar dan sumber-sumber pengetahuan yang akurat. Di 

dalam basis pengetahuan mengandung fakta-fakta, konsep dan aturan. Basis 

pengetahuan bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah.  

Mesin inferensi merupakan otak dari sistem pakar, yang melakukan tugas 

inferensi penalaran sistem pakar, atau dikenal sebagai penerjemah aturan (rule 

interpreter). Basis pengetahuan ini berupa perangakat lunak. Ada dua cara dalam 

melakukan inferensi yaitu: 

1. Forward chaining: pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari fakta 

terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. 

2. Backward chaining: kebalikan dari forward chaining, pencocokan fakta 

dimulai dari hipotesa terlebih dahulu untuk mencari fakta yang memengaruhi. 

Untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, harus dicari fakta-fakta yang ada 

di dalam basis pengetahuan.  

Memori  kerja adalah bagian dari sistem pakar yang menyimpan sebuah fakta-

fakta yang didapat saat melakukan proses konsultasi dari seorang pakar. 

Fasilitas penjelasan adalah sebuah proses menentukan keputusan yang 

dilakukan selama sesi konsultasi menggunakan penalaran seorang pakar yang akan 

dilakukan oleh mesin sebagai pengganti seorang pakar di bidang tersebut. 

Fasilitas akuisisi pengetahuan merupakan fasilitas untuk mengubah atau 

menambah pengetahuan  kapanpun pengetahuan perlu diperbarui. Akuisisi 

pengetahuan adalah suatu proses pengumpulan, perpindahan dan transformasi dari 
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kepakaran pemecahan masalah yang berasal dari berbagai sumber pengetahuan ke 

dalam bentuk yang dimengerti oleh sistem atau komputer. 

2.2.3 Ketidakpastian dan Certainty Factor 

Ketidakpastian adalah suatu keraguan yang sering dialami dalam menentukan 

suatu pernyataan atau sebuah keputusan. Ketidakpastian akan menjadi suatu 

masalah besar apabila hal ini berada di bidang tertentu, misalnya di bidang 

kedokteran. Ketika seorang dokter melakukan diagnosa dan menemukan suatu 

masalah tentunya ini akan menimbulkan suatu risiko yang fatal. Maka dari itu, 

untuk pembuatan suatu sistem pakar  diperlukan sebuah metode untuk menangani 

ketidakpastian. Salah satu metode untuk menangani ketidakpastian adalah metode 

certainty factor. 

Metode certainty factor adalah suatu metode untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan yang mengandung ketidakpastian dengan cara user memberikan nilai 

keyakinan terhadap suatu fakta dan pakar memberikan nilai keyakinan terhadap 

suatu kaidah tertentu. 

Di dalam sistem pakar MYCIN terdapat aturan untuk menggabungkan 

evidance antecedence yang terdapat dalam sebuah kaidah. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 2.3 (Sri Hartati dan Sari Iswanti , 2008) 

Tabel 2.3 Kombinasi Evidance Antecedence 

EVIDANCE NILAI KETIDAKPASTIAN 

E1 and E2 min[CF(H,E1),CF(H,E2)] 

E1or E2 max[CF(H,E1),CF(H,E2)] 

Not E -CF(H,E) 
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Pada penelitian ini menggunakan dua nilai certainty factor yaitu; pertama 

nilai certainty factor yang diberikan oleh seorang pakar dengan pemberian nilai 

pada sebuah kaidah/rule dan  nilai certaynty factor. Kedua, nilai certainty factor 

yang diberikan oleh user pada setiap gejala yang ditanyakan saat proses konsultasi. 

Untuk menentukan nilai ketidakpastian yang diberikan oleh user digunakan rumus 

minimal, karena operator yang digunakan pada kaidah dalam penelitian ini adalah 

AND. Setelah didapatkan nilai minimal dari user, kemudian mengalikan nilai CF 

minimal dari user dan nilai CF yang diberikan oleh pakar pada suatu kaidah untuk 

mendapatkan nilai certainty factor dan rumus yang digunakan adalah rumus 2.1. 

CF [H,e] = CF[E,e] * CF[H,E]…………………………………… 2.1 

CF[E,e] : certainty factor evidence E yang dipengaruhi oleh evidence e. 

CF[H,E] : certainty factor hipotesa H dengan asumsi evidence diketahui dengan pasti 

ketika CF(E,e) 

CF[H,e] : certanty factor hipotesa yang dipengaruhi oleh evidence e. 

Berikut merupakan contoh penerapan metode certainty factor terhadap sebuah 

kaidah: 

Kaidah 1: 

IF Bengkak  

AND memar AND panas atau hangat pada cedera AND nyeri saat melompat 

AND bunyi “klik” saat terjadi cedera AND nyeri pada bagian samping 

kanan dan kiri lutut  

THEN mengalami cedera Meniskus 

Dengan nilai certainty factor yang diberikan pakar pada kaidah 1 yaitu 85%. 
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Berikut notasi yang diberikan pada setiap gejala dan cedera yang ada  pada kaidah 

di atas: 

G1= Bengkak . 

G2= Memar pada cedera. 

G3= Panas atau hangat pada cedera. 

G4= Nyeri saat melompat. 

G5= Bunyi klik saat terjadi cedera. 

G6= Nyeri pada bagian samping kanan dan kiri lutut. 

H = Mengalami cedera Meniskus. 

Dalam kasus ini  user dapat memberikan nilai CF setelah user memilih jawaban 

“YA” pada pertanyaan gejala dan nilai CF yang dapat dimasukkan dari 10-100%. 

Misalkan user memilih pilhan setelah dikonversi ke bentuk bilangan desimal 

sebagai  berikut: 

CF(G1,e) = 0.8 

CF(G2,e) = 1.0 

CF(G3,e) = 0.8 

CF(G4,e) = 0.8  

CF(G5,e) = 0.5 

CF(G6,e) = 0.8

Jadi, perhitungan nilai certenty factor dari user pada kaidah 1 menggunakan rumus 

min karena pada kaidah 1 menggunakan operator AND . 

Sehingga CF(E,e)  = min [CF(G1,e), CF(G2,e), CF(G3,e), CF(G4,e),     

CF(G5,e),CF(G6,e)] 

 = min [ 0.8, 1, 0.8, 0.8, 0.5, 0.8] 

 =0.5 

Kemudian setelah didapatkan nilai minimal dari nilai yang diberikan user, maka 
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dikalikan dengan nilai CF yang diberikan pakar untuk kaidah 1 dengan rumus di 

bawah ini: 

                 CF(H,e)  = CF(G,e) * CF(H,E) 

 = 0.5 * 0.85 

 = 0,425 ᴝ 0.43 

Jadi besarnya nilai kepercayaan bahwa user mengalami cedera Meniskus adalah 

0,43 atau 43%. 
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Berikut ini adalah flowchart untuk menghitung  nilai  certainty factor  pada 

perhitungan di atas: 

 

Gambar 2.2. Flowchart Untuk Menghitung Nilai Certainty Factor.
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2.2.4 Tools 

Alat bantu yang digunakan untuk membuat sistem pakar untuk mendiagnosa 

cedera pada lutut antara lain: 

1. PHP 

2. MySQL 

3. Xampp 

4. Sublime text 

5. Javascript 

PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web 

sistem pakar ini karena dapat membuat web yang bersifat dinamis dengan dapat 

menyimpan, mengedit, menambah dan menghapus data yang telah terhubung 

dengan database. 

Database yang digunakan pada sistem pakar ini disimpan pada MySQL, di 

mana data tersebut berupa fakta-fakta yang diperlukan untuk memenuhi kondisi 

dari kaidah-kaidah sistem, baik dari fakta awal pada sistem mulai beroperasi hingga 

fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses penarikan kesimpulan sedang 

dilaksanakan. 

Sistem ini menggunakan Xampp sebagai web server untuk memberikan 

kebutuhan data sesuai dengan permintaan pengguna yang nantinya dapat 

mendukung bahasa pemrograman PHP untuk dapat menyimpan data pada MySQL 

database pada sistem pakar ini. 
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Sublime text adalah editor script pemrograman untuk membuat sistem pakar 

ini karena dapat mendukung berbagai bahasa pemrograman, seperti PHP yang 

digunakan untuk membuat sistem pakar ini. 

Javascript adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan agar 

dokumen HTML yang ditampilkan pada sebuah browser menjadi lebih interaktif 

dan dinamis. Javascript memberikan fungsionalitas ke dalam halaman web.



 

 

 
 

 


