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ABSTRAK 
 

Gangguan Pencernaan merupakan penyakit yang lazim di alami oleh setiap 
orang. Hampir semua orang pasti sudah pernah mengalami gangguan pencernaan. 
Secara singkat definisi gangguan pencernaan ini adalah terhalangnya fungsi 
pencernaan atau kegagalan perut dalam mencerna makanan. Gangguan pada 
sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, 
infeksi bakteri, dan karena adanya kelainan pada organ-organ alat pencernaan. 
Tetapi terkadang kita dapat terkena gangguan penyakit pencernaan yang dapat 
diakibatkan berbagai sebab. Untuk itu perlu datang ke dokter yang ahli 
dibidangnya untuk memeriksa kondisi dan keadaan pencernaan.  

Berdasarkan permasalahan yang ada didalam lingkungan masyarakat 
diciptakan suatu aplikasi yang dapat membantu masyarakat untuk dapat 
mengenali penyakit pencernaan yang diderita, sehingga tingkat kesadaran akan 
menjaga kebersihan dan makanan makin tinggi, yakni aplikasi sistem pakar untuk 
deteksi penyakit pencernaan pada manusia dengan metode forward chaining. 
Perancangan sistem pakar ini menggunakan pemrograman PHP dan menggunakan 
database MySql sebagai penyimpanan data. Sistem pakar ini menggunakan 
metode penalaran forward chaining. Sistem pakar ini nantinya dapat 
menghasilkan diagnose penyakit pencernaan serta solusi yang perlu dilakukan. 

Dengan adanya aplikasi ini tentunya sangat membantu masyarakat 
mengenali penyakit yang dideritanya sehingga tersadar untuk merujuk ke dokter 
ahli. Selain aplikasi ini dapat menyimpan banyak data, sistem pakar ini dapat 
melakukan diagnosa pada penyakit yang nantinya akan dapat diketahui penyakit 
apakah yang diderita oleh pasien sertan bagaimana solusi penyembuhannya.  

 
 

Kata kunci : Sistem Pakar, Penyakit pencernaan manusia, Forward Chaining 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gangguan Pencernaan merupakan penyakit yang lazim di alami oleh setiap 

orang. Hampir semua orang pasti sudah pernah mengalami gangguan pencernaan. 

Secara singkat definisi gangguan pencernaan ini adalah terhalangnya fungsi 

pencernaan atau kegagalan perut dalam mencerna makanan. Gangguan pada sistem 

pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, infeksi 

bakteri, dan karena adanya kelainan pada organ-organ alat pencernaan. Yang 

termasuk gangguan pada pencernaan adalah diare, sembelit, tukak lambung, 

peritonitis, kolik, sampai pada infeksi usus buntu (apendisitis). 

Bagi mereka yang peduli dengan kondisi kesehatan pada pencernaan, 

keberadaan seorang pakar / ahli di bidang ini sangatlah diperlukan. Sudah tentu 

seorang dokter spesialis pencernaan adalah orangnya. Orang yang ingin mengetahui 

kondisi kesehatan pencernaannya akan memeriksakan diri atau berkonsultasi 

dengannya. Pertama-tama seorang dokter akan mengidentifikasi permasalahan 

pencernaan yang diderita oleh pasien. Kemudian dari identifikasi ini dokter dapat 

menentukan hasil diagnosanya yaitu penyakit apa yang diderita oleh si pasien. 

Selanjutnya dokter akan memberikan obat atau cara pengobatanya yang bisa berupa 

terapi obat atau tindakan operasi, seperti itulah cara kerja dari seorang pakar / ahli. 
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Akan tetapi terkadang masyarakat lebih cenderung bersifat pasif dalam menangani 

penyakit pencernaan  yang diderita, hal itu dikarenakan rasa malu untuk berterus 

terang dan keterbatasan biaya untuk konsultasi ke dokter. 

Meskipun seorang pakar adalah orang yang ahli dibidangnya, namun dalam 

kenyataannya seorang pakar mempunyai keterbatasan daya ingat, waktu dan tempat 

yang terbatas. Sehingga seorang pakar dalam hal ini adalah seorang dokter spesialis 

pencernaan untuk mengatasi pemecahan masalah tersebut ditawarkan pemanfaatan 

teknologi sistem informasi. Seperti diketahui, saat ini telah berkembang bidang studi 

Artificial Intelegence (AI) atau kecerdasan buatan yang mempelajari serta mampu 

meniru kecerdasan manusia. Sehingga dapat dibangun sebuah sistem pakar yang bisa 

membantu mendeteksi penyakit gangguan pencernaan dari gejala yang dialami. 

Sistem pakar akan bertindak layaknya seperti seorang pakar. Ia akan 

memberikan daftar gejala-gejala sampai bisa mengidentifikasi suatu objek 

berdasarkan jawaban yang diterimanya. Jadi kerja sistem pakar adalah menganalisis 

suatu masalah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi Tugas Akhir disini 

dapat didefinisikan sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang suatu aplikasi sistem pakar yang digunakan untuk 

membantu masyarakat awam untuk mengenali penyakit pencernaan apa yang sedang 

di deritanya. 
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b. Apakah aplikasi sistem pakar ini dapat digunakan untuk mendapatkan 

informasi penyakit dan dugaan awal adanya penyakit pada pencernaan manusia 

dengan menggunakan bantuan alat computer. 

1.3. Batasan Masalah 

Setelah melihat rumusan diatas, nantinya akan ada beberapa batasan-batasan 

masalah yang perlu diberikan, yaitu : 

a. Input dari pengguna berupa data pasien temasuk usia serta input dengan ceklist 

gejala-gejala yang timbul untuk menentukan hasil diagnosa berupa jenis penyakit dan 

keterangannya. 

b. Aplikasi sistem pakar ini hanya untuk mengklasifikasikan jenis penyakit 

pencernaan berdasarkan gejala awal disertai dengan penanganannya secara umum, 

yang terbatas pada sumber pengetahuan yang didapat, baik dari pakar maupun buku-

buku mengenai penyakit pencernaan. 

c. Pembuatan Aplikasi ini diarahkan pada pengenalan diagnosa gangguan 

pencernaan dan pengobatan secara sederhana dan mendasar. 

d. Aplikasi sistem pakar pencernaan ini hanya menganalisa penyakit pencernaan 

pada organ kerongkongan (Esophagus), usus, lambung dan anus dengan gejala dan 

penyakit yang terbatas. 

e. Metode penalaran yang digunakan adalah metode Forward Chaining  

f. Hanya bisa memilih satu bagian tubuh untuk satu kali diagnosa. 
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1.4. Tujuan 

Ditinjau dari latar belakang tersebut diatas maka, tujuan penelitian ini adalah 

mengimplementasikan sistem pakar untuk membantu seorang masyarakat awam 

dalam mengenali penyakit pencernaan yang dideritanya dengan cepat serta kemudian 

di tindak lanjuti untuk berobat ke seorang dokter. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari dibuatnya skripsi ini adalah : 

a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi 

tentang jenis gangguan pencernaan dalam perangkat website. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang jenis gangguan pencernaan 

sebelum berkonsultasi dengan seorang pakar kesehatan baik itu dokter. 

c. Informasi seputar Penyakit pencernaan manusia yang bisa berguna untuk 

pengguna. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir disini 

menggunakan metode penelitian berikut : 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini dipelajari literature dan perencanaan serta konsep awal untuk 

membentuk program yang akan dibuat yaitu didapat dari referensi buku, internet, 

maupun sumber-sumber yang lain. 
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b. Pengumpulan data dan analisis 

Pada tahap ini adalah proses pengumpulan data yang dibutuhkan untuk 

pembuatan program, serta melakukan analisa atau pengamatan pada data yang sudah 

terkumpul untuk selanjutnya diolah lebih lanjut. 

c. Analisa dan perancangan sistem 

Setelah selesai pada tahap pengumpulan data dan analisis maka tahap 

selanjutnya adalah melakukan analisa dan perancangan sistem. Pada tahap ini adalah 

proses perancangan dari sistem yang akan dibuat untuk selanjutnya akan diproses 

lebih lanjut. 

d. Pembuatan program 

Setelah tahap perancangan sistem maka tahap selanjutnya adalah pembuatan 

program. Pada tahap ini sistem yang sebelumnya telah dibuat akan diterapkan pada 

program yang akan dibuat. Pembuatan program ini menggunakan pemrograman PHP 

dan menggunakan metode forward chaining sebagai metode penalaran pada program 

ini. 

e. Uji Coba Program 

Setelah program selesai dibuat maka dilakukan pengujian program untuk 

mengetahui apakah program tersebut telah bekerja dengan benar dan sesuai dengan 

sistem yang dibuat. 

f. Pembuatan Kesimpulan  
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Pada tahap akhir ini adalah pembuatan kesimpulan atau ringkasan dari makalah 

skripsi ini dan kesimpulan tentang program yang telah dibuat. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 6 bab dengan sistematika pembahasan sebagai 

berikut : 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, permasalahan, 

tujuan, manfaat, batasan masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II    : LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori yang didapat dari studi literatur dan konsep-konsep 

yang terkait dengan judul Tugas Akhir ini, beserta dengan penyelesaian masalah yang 

diambil dalam penyusunan Tugas Akhir. 

BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa dan perancangan dari sistem yang akan dibangun 

meliputi analisa data, analisa masalah, analisa pemecahan masalah dan perancangan 

sistem yang meliputi penyusunan desain antarmuka (interface) yang nantinya akan 

dipakai pada sistem. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI PROGRAM 
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Berisi tentang implementasi sistem secara keseluruhan mulai dari 

implementasi data yang diperlukan oleh sistem hingga coding  (tidak mutlak) 

program untuk implementasi aplikasi. 

BAB V :  UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini membahas tentang cara menjalankan aplikasi serta uji coba 

dari program yang telah dibuat tersebut. 

BAB VI  :  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari keuntungan 

sistem serta berisi tentang saran-saran yang diambil dari kelemahan sistem untuk 

perbaikan guna pengembangan lebih lanjut bagi sistem yang telah dibuat. 
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