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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Setiap individu terutama wanita tentunya ingin memiliki penampilan yang 

menarik. Penampilan yang menarik bukan hanya dilihat dari pakaian dan pernak-

pernik yang dipakainya, melainkan ditunjang dengan adanya kulit yang sehat. 

Oleh karena itu, penting untuk senantiasa menjaga dan merawat kulit agar tampak 

sehat berseri. 

 Selama perjalanan hidup, kulit mengalami berbagai perubahan oleh karena 

pengaruh lingkungan luar maupun karena perubahan dari dalam tubuh sendiri. 

Pengaruh lingkungan luar misalnya karena pengaruh sinar matahari, iklim/cuaca, 

penggunaan AC, polusi dan penggunaan produk tata rias yang tidak sesuai. 

Sedangkan pengaruh dari dalam antara lain karena pengaruh perubahan hormonal 

pada saat pubertas, menstruasi dan kehamilan.  

 Mengingat banyak faktor yang dapat mengakibatkan kulit menjadi 

bermasalah, maka untuk merawat dan mengatasi kulit bermasalah dibutuhkan 

jenis perawatan yang tepat. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan 

kulit jika kita konsultasi langsung pada klinik atau salon kecantikan itu 

memelukan biaya yang tidak sedikit.   

 Perawatan kulit alami adalah merawat kulit secara alami dan bebas kimia. 

Perawatan kulit alami memungkinkan kulit untuk mengurus dirinya sendiri (tanpa 

bantuan dari bahan kimia). Banyak langkah-langkah perawatan kulit alami yang 

sebenarnya sama dengan yang untuk perawatan tubuh secara umum.  

Atas dasar inilah dibangun aplikasi sistem pakar yang mampu untuk 

memberikan solusi secara terperinci mengenai perawatan kulit yang tepat dan 

murah. Sehingga dapat membantu user yang ingin mengetahui secara umum 

mengenai masalah kulit yang diderita tanpa adanya keterbatasan waktu (jam 

praktek dokter), tempat sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan biaya yang 

besar, waktu maupun tenaga. 
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 Oleh karena itu, penulis mengambil tugas akhir (skripsi) dengan judul 

“Aplikasi Sistem Pakar Perawatan Kulit Secara Alami Dengan Menggunakan 

Metode Case Based Reasoning”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan menjadi 

beberapa masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana membangun aplikasi sistem pakar untuk perawatan kulit pada 

user, berdasarkan kondisi pada kulit beserta penanganannya secara alami? 

2. Bagaimana memberikan informasi perawatan kulit yang bermanfaat 

sehingga menjadi solusi perawatan kulit bagi pasien? 

 

1.3   Batasan Masalah 

Dalam pembuatan aplikasi sistem pakar perawatan kulit dilakukan 

beberapa batasan sebagai berikut :  

1. Perawatan kulit yang meliputi perawatan wajah, tubuh, tangan dan kaki. 

2. Identifikasi jenis kulit dan permasalahan kulit yang sering dijumpai 

contohnya jerawat (acne), flek, dihidrasi dan menua (aging). 

3. Solusi perawatan yang dihasilkan dari ramuan tumbuh-tumbuhan, buah 

dan sayur dan tidak menghasilkan produk perawatan. 

4. Aplikasi ini tidak menyediakan informasi penyembuhan penyakit kulit. 

 

1.4   Maksud Penelitian 

  Adapun maksud dari tugas akhir ini yaitu untuk memperkenalkan kepada 

orang awam bahwa komputer itu bukan hanya saja sebagai sarana untuk mengetik 

dan bermain saja, tetapi dapat juga digunakan sebagai salah satu sarana untuk 

mencari solusi permasalahan perawatan kulit yang dibangun kedalam sebuah 

aplikasi sistem komputer yaitu Aplikasi Sistem Pakar Perawatan Kulit secara 

Alami dengan menggunakan Metode Case Based Reasoning.  
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1.5  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Membuat aplikasi yang dapat memberikan solusi perawatan dengan 

perawatan berbahan buah, tumbuhan, sayur,  serta anjuran yang harus 

dilakukan, sehingga informasi sesuai dengan kondisi kulit pasien yang 

berbeda dan menampilkan nilai persetase kemiripan dengan kasus yang 

ada. 

2. Aplikasi sistem pakar ini dapat mencetak hasil solusi perawatan kulit dan 

nilai persetase kemiripannya sehingga dapat dijadikan bahan praktek oleh 

pasiennya. 
 

1.6    Metode Penelitian 

 Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut : 

1. Identifikasi 

Yaitu mengidentifikasi masalah-masalah dengan batasan yang jelas 

dengan menggunakan teknik : 

a. Wawancara  

Mewawancarai beberapa pakar dalam bidang diagnosis kulit dengan 

pengobatan menggunakan bahan dasar alami, untuk memperoleh 

keterangan tentang identifikasi masalah kulit yang dialami penderita, cara 

meramu bahan-bahan, anjuran yang harus dilakukan dan dosis yang 

digunakan. 

b. Studi Pustaka 

      Mencari dan mempelajari buku-buku referensi yang dapat membantu 

dalam usaha memperoleh informasi mengenai sistem pakar dan perawatan 

kulit. 

2. Pembangunan Sistem 

 Model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model waterfall yang dimulai dengan tahap analisis, perancangan, 

pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. 
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Pengembangan perangkat lunak ini menggunakan beberapa tools yaitu : 

a. Pemrograman menggunakan Visual basic 6.0 

b. Basis datanya menggunakan Microsoft Access 2003. 

c. Tools untuk pemodelan menggunakan DFD. 

d. Implementasi dari aplikasi akan menggunakan sistem operasi 

Windows XP. 

 

1.7   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, maksud penelitien, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori, membahas tentang teori-teori yang digunakan 

penulis untuk membangun aplikasi yaitu konsep basis data, rekayasa perangkat 

lunak, konsep sistem pakar dan membahas secara singkat mengenai bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem yang 

dibangun. 

BAB III Analisis Sistem, membahas secara sekilas mengenai 

permasalahan yang sering terjadi pada kulit serta analisis mengenai sistem 

aplikasi sitem pakar perawatan kulit secara alami dengan menggunakan metode 

case based reasoning 

BAB IV Perancangan Sistem, membahas penjelasan mengenai deskripsi 

sistem pakar, bagan alir informasi, Data Context Diagram (DCD), Data Flow 

Diagram (DFD), serta rancangan basis data yang digunakan. 

BAB V Implementasi Sistem, menjelaskan tentang lingkungan 

implementasi sistem pakar dan basis data, spesifikasi program, dan menerapkan 

hasil perancangan aplikasi ke dalam bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran, merupakan bagian keenam dari laporan 

ini. Dalam bab ini membahas kesimpulan dan saran dari beberapa bab yang telah 

disusun sebelumnya. 


