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ABSTRAK
Expert System (Sistem pakar) adalah suatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan
seperti keputusan yang diambil oleh seorang atau beberapa orang pakar. Sistem Pakar dirancang untuk
mengumpulkan kemampuan para ahli dalam pengambilan keputusan, sehingga masalah yang dihadapi dengan
cepat bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat, namun hanya sedikit yang menggunakan sistem pakar dalam
pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem pakar diharapkan dapat membantu untuk mendiagnosis penyakit
menular dan infeksi serta dapat membantu pasien dan keluarga supaya dapat mencegah penyakit tersebut.
Kata Kunci : Menular,Infeksi, Diagnosis

1. PENDAHULUAN
Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok
manusia dan merupakan suatu nikmat yang
diberikan oleh Allah SWT.
Pemeliharaan
kesehatan
adalah
upaya
penanggulangan
dan
pencegahan
gangguan
kesehatan
yang
memerlukan
pemeriksaan,
pengobatan dan perawatan.
Namun semua manusia pasti akan mengalami yang
namanya sakit untuk itu tiap orang yang mengalami
sakit harus mengetahui jenis penyakit yang membuat
yang bersangkutan sakit apakah penyakit itu
tergolong dalam penyakit menular atau penyakit
karena infeksi oleh virus.
Maka
diperlukan suatu aplikasi yang dapat
membantu mendiagnosis apakah penyakit yang di
derita termasuk kedalam penyakit menular atau
penyakit infeksi, maka perlu dirancang suatu
aplikasi yang dimana aplikasi tersebut akan
mengumpulkan data dari para ahli dan pakar dokter
sehingga dapat membantu para pasien dan keluarga
pasien agar mengetahui jenis penyakit yang diderita
oleh pasien, aplikasi tersebut adalah sistem pakar.
Sistem pakar adalah suatu program komputer yang
dirancang untuk mengambil keputusan seperti
keputusan yang diambil oleh seorang atau beberapa
orang pakar. Menurut Marimin (1992), sistem pakar
adalah sistem perangkat lunak komputer yang
menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam
pengambilan keputusan untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang biasanya hanya dapat
diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang
bersangkutan.
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2.
LANDASAN TEORI
2.1
Sistem Pakar
Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang
menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik
penalaran dalam memecahkan masalah yang
biasanya hanya dapat di pecahkan oleh seorang
pakar dalam bidang tersebut (Martin dan Oxman,
1988).
Pada dasarnya sistem pakar diterapkan untuk
mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa
aktivitas pemecahan yang di maksud adalah:
pembuatan keputusan (decicion making), pemaduan
pengetahuan (knowledge fusing), pembuatan desain
(designing), perencanaan (planning), prakiraan
(forecasting), pengaturan (regulating), pengendalian
(controlling), diagnosis (diagnosing), perumusan
(prescribing), penjelasan(explaining), pemberiaan
nasihat (advising), dan pelatihan (tutoring).
2.2
Arsitektur Sistem Pakar
Pada penelitian ini penulis merancang sebuah Sistem
menggunakan Expert Sytem Untuk mendiagnosa
penyakit menular dan infeksi. Dimana sistem ini
dibuat untuk orang awam bisa mengetahui
bagaimana cara untuk mengetahui penyakit menular
dan infeksi.
Expert System memiliki beberapa komponen utama,
yaitu antarmuka pengguna (user interface), basis
data sistem pakar (Expert system database), fasilitas
akusisi penngetahuan (knowledge acquisition
facility), dan mekanisme inferensi. Selain itu ada
satu komponen yang hanya ada beberapa pada
sistem pakar yaitu fasilitas penjelasan (explanation
facility).
Ada 4 tipe penjalasan yang digunakan dalam sistem
pakar:
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1. Penjelasan mengenai jejak aturan yang
menunjukkan status konsultasi.
2. Penjelasan
mengenai
bagaimana
sebuah
keputusan di-peroleh.
3. Penjelasan mengapa sistem menanyakan suatu
pertanyaan.

4. Penjelasan mengapa sistem tidak memberikan
keputusan sepeerti yang dikehendaki pengguna.
Arsitektur dasar sistem pakar dapat di lihat pada
gambar 2.1 (Giarrantano dan Riley,1994).

MESIN
BASIS
PENGETAHUAN

AGENDA

(Aturan)

Pegawai

MEMORI KERJA
(Fakta)

Fasilitas Akusisi
Pengetahuan

Fasilitas Penjelasan
(

(

Antar Muka Pengguna

Gambar 2.1 Aristektur Sistem Pakar
2.3

Representasi Pengetahuan
Pengetahuan merupakan kemampuan
untuk membentuk model mental yang
menggambarkan obyek dengan tepat dan
mempresentasikannya dalam aksi yang
dilakukan terhadap suatu obyek.
Pengetahuan
dapat
diklasifikasikan
menjadi tiga yaitu pengetahuan prosedural
(procedural
knowledge),
pengetahuan
deklaratif (declarative knowledge), dan
pengetahuan tacit (tacit knowledge).
Pengetahuan dapat direpresentasi kan
dalam bentuk yang sederhana atau
kompleks, tergantung dari masalahnya
(Schnupp,
1989).
Beberapa
model
representasi pengetahuan yang peting
adalah:
 Logika
 Jaringan Semantik
 Object-Attribute-Value (OAV).
 Bingkai (Frame).
 Kaidah Produksi (Production
rule).
2.4 Inference Engine
Ada dua cara yang dapat di kerjakan
dalam melakukan inferensi, yaitu :
1. Forward Chaining adalah pencocokan
fakta atau pernyataan dimulai dari
bagian sebelah kiri (IF dulu). Dengan
kata lain, penalaran di mulai dari fakta
terlebih
dahulu
untuk
menguji
kebenaran hipotesis.
2. Backward Chaining adalah penalaran
yang dimulai dari sekumpulan hipotesa
menuju fakta-fakta yang mendukung
hipotesa tersebut.

3.
3.1

METODE PERANCANGAN
Rancangan Sistem
Rancangan sistem merupakan kegiatan
mengorganisasi
pengetahuan
pakar.
Kegiatan
ini
dilakukan
dengan
mengdiagnosis input, output, pola pelacakan
yang digunakan, mekanisme inferensi,
representasi pengetahuan dan menentukan
alat pengembangan yang sesuai dengan
karakteristik masalah yang akan dipecahkan.
Dengan demikian rancangan sistem pakar
dapat digunakan dalam mendiagnosis
penyakit agar sistem dapat bekerja dengan
baik maka perlu dilakukan perubahanperubahan terhadap basis pengetahuan
berikut ini skema pembuatan sistem pakar
Perancang

Pakar

Basis
Pengetahuan

Sistem
Inferensi
Antar Muka input
/ output

Gambar Skema Pembuatan Sistem Pakar
3.2

Pola Pelacakan dan Teknik Penelusuran
Dalam sistem pakar ada dua pola
pelacakan yaitu pelacakan kebelakang
(backward chaining) dan pola pelacakan
kedepan (fordward chaining).
Sedangkan teknik penulusuran yang
dipakai yaitu best-first search (pencarian
terbaik pertama) yang merupakan cara
penggabungan dari depth-first search, pola
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3.3

3.4

3.5

ini yang digunakan oleh sistem inferensi
untuk mencapai tujuan.(Farid Aziz, Belajar
Sendiri Pemrograman Sistem Pakar,
1994,7).
Input Output
Input digunakan untuk proses pelacakan
pengetahuan dalam sistem, input berasal dari
jawaban pemakai dari pertanyaan yang
digunakan oleh sistem pakar.
Output adalah kesimpulan yang diberikan
sistem pakar dalam keadaan berhasil atau
gagal apabila sistem dapat mendiagnosis dan
ouput gagal apabila sistem tidak dapat
mengetahui penyakit yang terjadi, hal ini
disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan
dari sistem tersebut ataupun masalahmasalah diagnosis yang tidak terumuskan
dengan baik.
Representasi Pengetahuan
Representasi pengetahuan adalah untuk
menangkap sifat-sifat penting masalah dan
membuat informasi itu dapat diakses oleh
prosedur pemecahan masalah. Metode
representasi pengetahuan menggunakan
kaidah produksi dimana dituliskan dalam
bentuk jika-maka (if-then).
Kaidah produksi dapat dikatakan sebagai
hubungan implikasi dua bagian, yaitu bagian
premiese (jika) dan bagaian konklusi
(maka). Apabila bagian premise dipenuhi
maka bagian konklusi juga bernilai benar,
antara premise dan konklusi dapat
dihubungkan dengan “dan” atau “atau”.
Contoh:
Jika
:
deman
secara
berkala,
menggigil, berkeringat, sakit kepala
Maka
: Penyakit yang diderita Malaria,
penyakit tersebut adalah termasuk penyakit
infeksi dan disebabkan oleh infeksi
protozoa. Solusinya: 1. Menghindari gigitan
Nyamuk Anopheles, dengan memakai krim
anti oles. 2. Menjauhkan kadang ternak dari
rumah. 3. Membersihkan Lingkungan. 4.
Mengalirkan air tergenang.
Alat Pengembangan
Alat pengembangan yang digunakan
adalah matriks yang menunjukkan hubungan
sebab akibat. Sebab mengacu kepada
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masalah diagnosis penyakit menular dan
infeksi dan akibat mengacu kepada gejalagejala dari pasien. Untuk lebih jelasnya
berikut di tampilkan matriks sebab akibat
mengenai diagnosis penyakit menular dan
infeksi pada lampiran.
4.

Metode Pengujian
Metode pengujian yang digunakan untuk
mengukur tingkat kelayakan dari sistem ini
yaitu digunakan adalah menguji pertanyaan
penelitian dengan mengajukan kuisoner
dimana kuisoner terdiri dari beberapa
pertanyaan, dapat diambil data dari pemakai
sistem dalam jumlah tertentu.
Hasil dari kuisoner tersebut kemudian
ditabulasikan dalam bentuk tabil untuk
diambil kesimpulan hipotesannya.
Kesimpulan
Pada penelitian ini, dirancang suatu
aplikasi untuk mendiagnosis penyakit
menular dan penyakit infeksi sehingga dapat
membantu para pasien untuk memperbanyak
pengetahuan mengenai jenis penyakit yang
di derita serta dapat mencegah dan
menghindari penyakit yang dapat menular
kepada orang lain.
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