
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat hamil, berbagai perubahan terjadi pada tubuh wanita. Tubuh wanita 

mengalami perubahan untuk mengakomodasi perubahan dan menyesuaikan dengan 

janin yang ada dalam kandungannya. Perubahan ini mengakibatkan berbagai 

keluhan, gangguan atau rasa tidak nyaman bagi wanita. Semakin janin membesar, 

semakin banyak keluhan yang dialami wanita. Dengan adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi komunikasi saat ini, resiko yang ditimbulkan oleh 

keluhan yang dialami ibu hamil / wanita yang sedang hamil dapat diketahui dengan 

cepat. Keluahan yang dirasakan selama masa kehamilan merupakan perubahan 

untuk mengakomodasi dan menyesuaikan dengan janin yang ada dalam kandungan. 

Keluhan-keluhan tersebut adalah hal yang wajar, dan tidak perlu dikhawatirkan 

karena tidak berbahaya hanya saja mungkin menggangu kenyamanan ibu. Akan 

tetapi, jika sampai sangat mengganggu atau berbahaya bagi ibu dan janinnya, harus 

segera dikonsultasikan ke dokter ahli kandungan untuk mendapatkan pertolongan. 

Wanita adalah makhluk yang paling rawan terkena berbagai macam 

penyakit, terutama penyakit pada organ reproduksinya. Banyak wanita hamil yang 

sering mengalami penyakit kandungan pada saat masa kehamilannya. Dan tidak 

sedikit dari wanita tersebut akhirnya mengalami kematian atau berdampak pada 

kelahiran anak dikarenakan ketidaktahuan mengenai penyakit kandungan apa yang 

sedang dideritanya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dibuat sebuah sistem yang 

dapat membantu mendiagnosa penyakit pada masa kehamilan berdasarkan gejala-

gejala yang ada. Sistem yang dapat melakukan tugas tersebut termasuk dalam 

kategori sistem pakar. Sistem pakar adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan 

yang mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasukkan oleh satu atau 

banyak pakar ke dalam satu area pengetahuan tertentu, sehingga setiap orang dapat 

menggunakannya untuk menentukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada. 

Berdasarkan latar permasalahan di atas, maka dalam laporan tugas akhir ini, 

penulis akan memberikan judul yaitu “SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT 
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PADA MASA KEHAMILAN MENGGUNAKAN CASED BASED 

REASONING BERBASIS WEB”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tugas akhir 

ini sebagai berikut :  

a. Bagaimana membangun sistem pakar yang berbasis website untuk 

membantu user dalam mendeteksi penyakit pada masa kehamilan sejak dini 

dan mengetahui informasi tentang penyakit masa kehamilan ? 

b. Bagamana mengimplementasikan metode CBR (Case Based Reasoning) 

dalam sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada masa kehamilan ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir adalah sebagai berikut :  

a. Aplikasi mengenai sistem pakar ini dibuat dalam website. 

b. Studi kasus ini dilakukan di tempat praktek bidan Sulistyowati, S. Si. T desa 

Prambatan Kidul Rt.03 Rw.04 Kaliwungu Kudus. 

c. Pembuatan sistem pakar ini hanya berdasarkan gejala-gejala umum dari 

penyakit pada masa kehamilan, meliputi : Anemia, HIV/AIDS, 

Tuberkulosis, Malaria, Hepatitis B, Demam Dengue dan Demam Berdarah 

Dengue, Gemam Tifoid, Varicella dan Herpes Zoster, Infeksi Menular 

Seksual, Asma Akut, Pneumonia, Gangguan Jantung, Apendisitis Akut, 

Diabetes Melitus Gestasional, Penyakit Tiroid, Malnutrisi, Tumor Adneksa 

(Kista Ovarium), Mioma Uteri, Epilepsi. 

d. Solusi yang diberikan berupa informasi untuk diketahui oleh masyarakat 

umum, khususnya penderita berdasarkan data-data masukkan yang dapat 

membantu penanganan selanjutnya. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Membangun sistem pakar untuk membantu user dalam mendeteksi 

penyakit pada masa kehamilan sejak dini. 

b. Menyediakan sarana pengetahuan untuk mengidentifikasi penyakit 

pada masa kehamilan yang dapat diakses melalui media internet. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Bidan 

a. Mempermudah proses konsultasi penyakit pada ibu hamil. 

 

1.5.2. Bagi Penulis 

a. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer 

pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

b. Merupakan sarana latihan praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama kuliah di Universitas Muria Kudus. 

c. Merupakan sarana latihan praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama kuliah di Universitas Muria Kudus. 

1.5.3. Bagi Akademik 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang diperoleh 

di bangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi akademik. 

b. Dapat dijadikan pembanding atau literatur penyusunan skripsi di masa 

yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

1.5.4. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan Teknologi 

Memberikan sumbangan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dalam 

memanfaatkan teknologi informasi. 
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