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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin tinggi dapat berdampak pada gaya hidup 

masyarakat, seperti tingginya gaya hidup seseorang dengan adanya smartphone. 

Melalui perangkat pintar ini, pemiliknya dapat melakukan berbagai jenis kegiatan 

seperti mengerjakan tugas, mencari hiburan, mencari teman, berjualan online, promosi, 

dan lain sebagainya (Sembiring dan Roza, 2016). Dengan adanya smartphone pada saat 

ini kita dapat menerapkan teknologi pada bidang kesehatan seperti dapat mendiagnosis 

pada suatu penyakit menggunakan suatu aplikasi yang dijalankan menggunakan 

teknologi mobile (Sembiring dan Roza, 2016). 

Pada saat ini, diseluruh dunia sudah banyak masyarakat yang terindikasi oleh 

penyakit Covid-19. Penyakit Covid-19 ini disebabkan oleh Coronavirus yang hampir 

sama dengan penyebab SARS dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome) tetapi 

berbeda jenis virusnya. Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit 

pada manusia dan hewan. Gejala umum yang muncul infeksi Coronavirus antara lain 

gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Semua orang 

secara umum rentan terinfeksi Coronavirus. Semua masyarakat dihimbau jika keluar 

rumah agar menggunakan masker. Pada saat ini, tim medis sebagai garda terdepan 

untuk membantu menyembuhkan masyarakat yang sedang berjuang untuk sembuh dari 

penyakit Covid-19 ini.  

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa pada tanggal 13 

Januari 2022 jumlah pasien positif covid-19 di Indonesia sudah mencapai 4.268.890 

kasus, jumlah pasien yang sembuh berjumlah 4.117.347 kasus dan jumlah pasien yang 

meninggal 144.155 kasus. 

Penyakit covid-19 memiliki tingkat yang berbeda-beda yaitu tidak terpapar covid-

19, suspek OTG (Orang Tanpa Gejala), dan suspek positif Covid-19 sehingga 

masyarakat sulit untuk mendiagnosis resiko penyakit covid-19 tersebut. Disaat 
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pandemi seperti ini masyarakat banyak yang khawatir dan takut jika sedang sakit untuk 

datang ke rumah sakit, puskesmas, atau klinik dokter untuk mencari tau penyakit yang 

dideritanya. 

Berdasarkan permasalahan diatas, dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat 

mendiagnosis awal penyakit covid-19 menggunakan metode forward chaining. Metode 

forward chaining adalah metode yang memasukkan variasi if untuk informasi dan then 

untuk konklusi.  Metode ini merupakan strategi yang digunakan dalam sistem pakar 

untuk mendapatkan kesimpulan/keputusan yang dimulai dengan menelusuri fakta-

fakta yang terjadi. Proses dilakukan dengan menambahkan data ke memori kerja. 

Proses kemudian diulang sampai ditemukan suatu hasil (Priyantono, dkk, 2020). 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu tim medis dalam 

pekerjaannya, membantu masyarakat yang kesulitan dalam mendiagnosis awal 

penyakit covid-19 serta dapat memberikan informasi seputar gejala-gejala apa saja jika 

terindikasi penyakit covid-19. 

Proses Pengembangan sistem menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD). Metode RAD merupakan metode pengembangan yang cocok 

dikarenakan dapat dilakukan dengan waktu yang relative cepat. Penghematan waktu 

dalam keseluruhan fase project yang dapat dicapai dengan menggunakan metode ini. 

Metode RAD sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu 

penyelesaian projek. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah yaitu 

bagaimana cara membangun sebuah aplikasi diagnosis awal penyakit covid-19 ini 

sehingga dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam mendiagnosis penyakit 

covid-19 menggunakan metode forward chaining. 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sistem ini dibangun berbasis mobile dengan menggunakan metode forward 

chaining. 

2. Sistem ini dapat mendiagnosis awal penyakit covid-19. 

3. Inputan data gejala harus sesuai dengan data yang ada pada data rule saja. 

1.4. Tujuan 

Menghasilkan sebuah aplikasi berbasis android yang berguna bagi masyarakat 

agar dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam mendiagnosis awal penyakit 

Covid–19 ini serta memberikan informasi seputar gejala-gejala apa saja jika kita 

terindikasi penyakit Covid-19. 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari aplikasi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Memudahkan masyarakat dalam mendiagnosis penyakit Covid-19. 

2. Memberikan informasi seputar gejala-gejala apa saja jika kita terindikasi 

penyakit Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


