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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Teknologi Informasi adalah suatu ilmu yang memiliki hubungan 

erat dengan teknologi informasi, dimana penerapannya mengarah pada 

kemajuan teknologi masa depan. Teknologi Informatika dapat diterapkan dalam 

berbagai ilmu salah satunya yaitu ilmu kedokteran.  

Ilmu Teknologi Informasi yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini 

adalah Sistem Pakar. Dimaksudkan dengan adanya sistem pakar ini akan 

mempermudah paramedis atau dokter dalam menentukan diagnosis dan terapi 

terhadap pasien di pelayanan kesehatan terutama di Pusat Kesehatan 

Masyarakat (PUSKESMAS). 

Pada saat ini, angka kesakitan atau kejadian hipertensi ini meningkat 

sangat tajam. Pada beberapa PUSKESMAS, banyak sekali pasien yang terkena 

penyakit hipertensi dari berbagai macam keluhan diantaranya sakit kepala, 

pusing, migren, insomnia, telinga berdenging, rasa berat pada tengkuk belakang, 

dll. Angka kesakitan atau kejadian di beberapa PUSKESMAS di Kabupaten 

Lampung selatan yang menderita penyakit hipertensi hampir mencapai 75% 

disetiap PUSKESMASnya. Hal ini tidak sebanding dengan tenaga medis atau 

dokter yang tidak cukup banyak dan tidak selalu stand by di PUSKESMAS 

setempat dikarenakan ada beberapa dokter yang mengambil praktek ditempat 

lain. 
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Oleh karena itu, dengan kurangnya tenaga medis di PUSKESMAS maka 

dengan adanya sistem pakar ini diharapkan dapat membantu para tenaga medis 

untuk mendiagnosa penyakit hipertensi dan terapi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diambil 

perumusan masalah,  yaitu bagaimana membuat suatu aplikasi sistem pakar yang 

dapat membantu dalam mendiagnosa penyakit hipertensi dan terapi di Pusat 

Kesehatan Masyarakat Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar sistem ini lebih terarah dan mencapai sasaran, maka dibuat batasan 

masalah di atas, diantaranya sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya terfokus terhadap satu penyakit yaitu penyakit Hipertensi 

murni tanpa disertai penyakit lain. 

2. Sistem ini hanya berlaku pada ruang lingkup intern Pusat Kesehatan 

Masyarakat Branti Raya. 

3. Sistem ini dijalankan oleh perawat setempat sebagai user yang khusus 

bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat Branti raya. 
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4. Pada sistem ini perawat sebagai user tidak diberi hak akses untuk merubah 

atau menambah gejala melainkan pakar atau dokter setempat yang diberi 

akses untuk merubah atau menambah gejala. 

5. Data keluhan pada sistem ini hanya sebatas pada keluhan khas pada penyakit 

hipertensi murni. 
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