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1.2. Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) merupakan satu dari 10 macam penyakit yang memiliki 

paling banyak kasus kematian di dunia, bahkan terdapat 1.4 juta angka kematian 

yang diakibatkan oleh penyakit ini (Pena dkk., 2018). Sedangkan di Indonesia 

sendiri, penyakit ini mendapatkan peringkat ke 3 sebagai penderita TB terbanyak 

setelah India dan China, dimana penderita TB merupakan penyumbang 10% total 

jumlah penderita di seluruh dunia (Manalu, 2010). Penderita TB tidak hanya berasal 

dari orang biasa, namun dapat juga berasal dari orang yang sudah terinfeksi 

penyakit lain ditubuhnya seperti HIV. Orang yang terkena penyakit HIV bahkan 

mempunyai 20 hingga 37 kali kemungkinan terkena penyakit TB daripada yang 

tidak terjangkit HIV. Selain itu TB menyumbang satu dari empat kematian pada 

orang-orang yang positif terkena HIV dengan wilayah Afrika merupakan tempat 

dengan persentase tertinggi yaitu sebanyak 75% kasus (Vittor dkk., 2014).  

Penanggulangan penyakit TB telah dilakukan dalam berbagai kegiatan 

kesehatan dalam lingkup Puskesmas, yaitu strategi DOTS (pengawasan langsung 

menelan obat jangka pendek) maupun pencegahan Multi-drug Resistance 

(kekebalan terhadap obat), akan tetapi hasil dari program tersebut dirasa masih 

belum sesuai dengan harapan yang diinginkan (Manalu, 2010). Dalam komunitas 

secara global, fokus pembahasan TB lebih ditekankan pada pengembangan dan 

pengujian efektivitas vaksin bagi penderita, meningkatkan proses diagnosis 

menjadi lebih baik lagi, dan juga mempromosikan perawatan medis agar penderita 

TB patuh dalam proses pengobatan (Alcantara, 2017).  

Berbagai macam penelitian baik dari segi kesehatan, penanggulangan medis, 

maupun penanggulangan dengan media lain seperti teknologi telah dilakukan untuk 

meminimalisir semakin meningkatnya penderita TB. Dalam hal penanggulangan 

dengan media teknologi, data dalam bidang kesehatan dapat menjadi sumber 

penelitian dalam hal pencatatan kesehatan dan teks klinis yang sifatnya elektronik, 



pencitraan dan sinyal biomedis, data sensor dalam proses perawatan kesehatan 

pasien, basis-data genomik dan dalam bidang farmasi, literatur biomedik dan 

perawatan kesehatan, serta sistem pelaporan secara langsung atau spontan, maupun 

data yang disumbangkan oleh konsumen kesehatan di media sosial (Yang, 2015). 

Penggunaan teknologi komputer dalam dunia medis saat ini dapat 

mengurangi angka kematian dengan menerapkan metode diagnosis pada tahap awal 

perawatan pasien, sehingga metode dengan menggunakan bantuan teknologi 

komputer semakin banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

medis (Amiri dan Khadivar, 2017). Kebutuhan akan proses diagnosis yang cepat 

dan akurat dalam kasus TB semakin ditingkatkan, dikarenakan dengan semakin 

cepatnya proses diagnosis pasien maka akan terjadi pengurangan komplikasi dan 

proses ini merupakan strategi utama untuk pengendalian penyakit TB (Djam dan 

Kimbi, 2011). Proses pendeteksian penyakit TB secara umum diketahui dengan 

melihat gejala dan juga tanda-tanda yang ditunjukkan oleh pasien. Gejala yang 

ditunjukkan oleh pasien ini biasanya terdiri dari gejala terukur dari tinggi, sedang, 

hingga rendah, yang dalam hal tertentu bersifat samar dan ambigu (Hossain dkk., 

2017).  

Salah satu tantangan tersulit dalam mengatasi epidemik TB secara global 

adalah diagnosis yang memakan waktu dan perawatan yang benar (Yang dkk., 

2018). Kesalahan pada proses diagnosis dan kurangnya waktu untuk 

mengumpulkan informasi tidak dapat dihindari oleh petugas medis manapun, dan 

hal ini dapat menjadi hambatan terbesar untuk membuat keputusan yang tepat. 

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat terjadi karena pengetahuan yang tidak 

memadai, kesalahan diagnosis, dan kekurangan pengumpulan data. Dikarenakan 

kurangnya pengetahuan yang komprehensif dan juga kurangnya waktu dan sifat 

diagnosis penyakit yang bersifat kabur, metode fuzzy akhirnya diperkenalkan 

sebagai metode yang paling efektif untuk memodelkan ketidakpastian diagnosis 

(Ahmadi dkk., 2018). 

Dari penjelasan di atas, maka rumusan dari permasalahan ini yaitu bagaimana 

pengimplementasian algoritma fuzzy pada sistem agar seseorang yang memiliki 

gejala TB dapat mengetahui apakah orang tersebut menderita penyakit TB ataukah 



tidak dengan melihat gejala-gejala yang ditimbulkan. Karena penyakit TB dapat 

berakibat fatal jika tidak ditangani tepat waktu, beberapa diantaranya dapat 

menyebabkan komplikasi serius pada paru-paru, membentuk lubang di antara 

saluran udara, dan membuat pernapasan menjadi sulit karena saluran udaranya 

tersumbat, sehingga diagnosis penderita penting dilakukan sebagai usaha preventif. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan metode Fuzzy Expert 

System untuk mendiagnosis gejala tuberkulosis menggunakan sistem pakar berbasis 

web. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui diagnosis awal gejala tuberkulosis lebih cepat. 

2. Memudahkan orang yang memiliki gejala penyakit tuberkulosis dalam 

memonitor kesehatannya dengan menggunakan sistem. 

3. Memudahkan siapapun untuk memeriksakan secara dini gejala penyakit 

yang dimiliki. 

 


