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Kesehatan merupakan hal yang paling berharga bagi manusia, pada 

umumnya manusia melakukan berbagai macam cara untuk menjaga kesehatan, 

terutama pada balita yang rentang terhadap penyakit dan kurangnya kepekaan 

terhadap gejala suatu penyakit. Namun dengan kemudahan adanya para dokter 

ahli, terkadang dapat pula permasalahan dengan terbatasnya dokter ahli dan 

banyaknya pasien sehingga harus menunggu lama atau antrian. Dalam hal ini, 

untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu solusinya adalah sistem pakar 

yang dapat mendiagnosa penyakit pada balita, agar dapat melakukan pencengahan 

lebih awal.  

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk ”MEMBANGUN SISTEM 

PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT PADA BALITA DENGAN 

METODE POHON KEPUTUSAN (DECISION TREE)” dalam mendiagnosa 

penyakit pada balita yang ditampilkan dalam bentuk website, sehingga bisa 

membantu masyarakat luas untuk menggunakan sistem pakar penyakit pada balita 

tersebut. Metode sistem pakar yang digunakan adalah metode Pohon keputusan. 

Dengan fasilitas yang diberikan untuk user, admin dan pakar, memungkinkan 

untuk menggunakan sistem ini sesuai kebutuhannya masing-masing. User diberi 

kemudahan untuk mengetahui informasi penyakit dengan berbagai solusi dan 

dengan gejala-gejala yang ada, dengan cara konsultasi langsung pada sistem pakar 

melalui beberapa pertanyaan yang harus dijawab user untuk mengetahui hasil 

diagnosanya. Sedangkan admin dimudahkan dalam menggelola data, baik tambah, 

edit maupun hapus. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa program sistem 

pakar diagnosa penyakit pada balita dapat mengetahui jenis penyakit, serta 

kesimpulan terhadap penyakit yang di derita balita tersebut. 
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