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ABSTRAKSI 

Penyakit pada anak balita memiliki indikasi yang beragam dan gejala yang 

muncul hampir memiliki kemiripan. Hal ini menyebabkan tenaga medis, bahkan 

masyarakat awam kesulitan untuk mengenali jenis penyakit yang diderita. Tanpa 

pengetahuan yang baik dapat menyebabkan penanganan yang salah terhadap suatu 

penyakit, bisa jadi semakin parah atau bahkan dapat menyebabkkan kematian jika 

terlambat tertolong.  

Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia 

ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa 

dilakukan oleh para ahli. Aplikasi sistem pakar ini dirancang menggunakan metode 

Dempster-shafer, dan bahasa pemrogaman PHP dan MySQL sebagai basis datanya. 

Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan aplikasi sistem pakar untuk 

mendiagnosa penyakit pada anak balita yang mempunyai keluaran berupa beberapa 

kemungkinan penyakit yang diderita pasien dengan tingkat kepercayaan dituliskan 

menggunakan persentase. Diharapkan dengan dibuatnya sistem pakar ini akan 

membantu dokter spesialias anak dan masyarakat dalam mendiagnosa penyakit pada 

anak balita. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan komputer tidak 

hanya sebagai alat penghasil informasi dan 

pengolah data, namun perkembangan 

komputer juga berperan dalam 

pengambilan keputusan. Sehingga para ahli 

komputer mengembangkan 

kemampuannya agar komputer dapat 

memiliki kemampuan seperti manusia. 

Pada bidang kesehatan dapat 

dikembangkan teknologi komputer yang 

dapat melakukan pengambilan keputusan 

untuk mendiagnosa penyakit pada 

manusia, salah satunya adalah penyakit 

pada anak balita yang memiliki indikasi 

beragam dan gejala yang muncul hampir 

memiliki kemiripan sehingga 

menyebabkan tenaga medis, bahkan 

masyarakat awam kesulitan untuk 

mengenali jenis penyakit yang diderita. 

Tanpa pengetahuan yang baik dapat 

menyebabkan penanganan yang salah 

terhadap suatu penyakit, bisa jadi semakin 

parah atau bahkan dapat menyebabkkan 

kematian jika terlambat tertolong.  

Sistem pakar (Expert system) 

adalah cabang ilmu dari kecerdasan 

buatan. Sistem pakar adalah  program 

komputer yang menirukan penalaran 

seorang pakar dengan keahlian  tertentu.  

Berdasarkan latar belakang 

masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pokok yaitu : 

1. Metode apa yang akan dipakai dalam 

pembuatan aplikasi sistem pakar agar 

hasil diagnosisnya bisa akurat.  

2. Hal-hal apa saja yang perlu dianalisis 

sebelum perancangan dan setelah 

aplikasi berhasil dibangun. 

Tujuan perancangan sistem pakar 

ini agar sistem dapat mendiagnosa 

penyakit yang rentan terjadi pada anak 

balita dan memberikan rekomendasi atau 

solusi berdasarkan gejala yang dirasakan 

pasien atau user dengan menggunakan 

metode forward chaining dan dapat 

menyediakan layanan pengaksesan  

informasi yang dibutuhkan pasien atau 

user, seperti informasi jenis-jenis penyakit 

beserta gejalanya dan informasi untuk 

layanan diagnosa beserta solusi atau 

rekomendasinya. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Sulistyohati, Aprilia dan 

Taufiq Hidayat (2008) melakukan 

penelitian tentang “Sistem Pakar Diagnosa 

Penyakit Ginjal dengan Metode Dempster-

shafer”. Perancangan mesin inferensi 

menggunakan metode penalaran pelacakan 

maju (forward chaining).   



Menurut Sulastri dan Eri Zuliarso 

(2011) tentang “Sistem Pakar untuk 

Mendiagnosa Penyakit Pada Bayi 

Menggunakan Piranti Mobile”. Dalam 

pembuatannya menggunakan piranti lunak 

J2ME yang dapat diunggah di piranti 

mobile (handphone/PDA). Metode 

penelitiannya menggunakan model 

interactive prototyping. 

Penelitian yang sekarang akan penulis 

lakukan tentang Aplikasi Sistem Pakar 

untuk Mendiagnosa Penyakit Pada Anak 

Balita. Dalam pembuatannya 

menggunakan metode Dempster-shafer, 

serta menggunakan bahasa pemrogaman 

PHP dan basis data MySQL. Penyakit yang 

akan dibahas berkaitan dengan saluran 

gastrointestinal.  

Landasan teori yang dipakai penulis 

sebagai berikut : 

1. Sistem Pakar 

Menurut Kusrini (2006), 

sistem pakar adalah sistem yang 

berusaha mengadopsi pengetahuan 

manusia  ke komputer yang 

dirancang untuk menyelesaikan 

masalah seperti layaknya seorang 

pakar. 

2. Struktur Sistem Pakar 

Struktur sistem pakar 

disusun oleh dua bagian utama, 

yaitu lingkungan pengembangan 

dalam sistem pakar digunakan 

untuk memasukkan pengetahuan 

pakar ke dalam lingkungan sistem 

pakar, yang kedua lingkungan 

konsultasi digunakan oleh user 

guna memperoleh pengetahuan 

pakar. Komponen - komponen 

sistem pakar dapat dilihat pada 

Gambar 1.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen-komponen yang 

terdapat dalam sistem pakar adalah user 

interface, basis pengetahuan, fasilitas 

penjelasan, motor inferensi, rekayasa 

pengetahuan, blackboard, penyaringan 

pengetahuan. 

3. Teori Dempster-Shafer 

Teori Dempster-Shafer 

ditulis dalam suatu interval 

(Kusumadewi, 2003) : 

[Belief, Plausibility]……. [1] 

Belief (Bel) adalah ukuran 

kekuatan evidence dalam 

mendukung suatu himpunan 

proposisi. Jika bernilai 0 maka 

mengindikasikan bahwa tidak ada 

evidence, dan jika bernilai 1 

menunjukkan adanya kepastian.  

  Plausibility (Pl) dinotasikan 

seperti pada persamaan 2. 

Pl(s) = 1 – Bel.... [2] 

 Plausibility juga bernilai 0 

sampai 1. Jika yakin akan ⌐s, maka 
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Gambar 1. Arsitektur Sistem Pakar 



dapat dikatakan bahwa Bel(⌐s)=1, 

dan Pl(⌐s)=0. Pada teori Dempster-

Shafer dikenal adanya frame of 

discrement yang dinotasikan 

dengan θ. Frame ini merupakan 

semesta pembicaraan dari 

sekumpulan hipotesis. 

Beberapa evidence mendukung  

tiap-tiap elemen tetepi tidak semua 

evidence secara langsung 

mendukung tiap-tiap elemen untuk 

itu perlu adanya probabilitas fungsi 

densitas (m). Nilai m tidak hanya 

mendefinisikan elemen-elemen θ 

saja, namun juga semua subset-nya. 

Sehingga jika θ berisi n elemen, 

maka subset θ adalah n2 . Jumlah 

semua m dalam subset θ sama 

dengan 1. Apabila tidak ada 

informasi apapun untuk memilih 

hipotesis, maka nilai  m{θ} = 1,0. 

Apabila diketahui X adalah subset 

dari θ, dengan m1 sebagai fungsi 

densitasnya, dan Y juga merupakan 

subset dari θ dengan m2 sebagai 

fungsi densitasnya, maka dapat 

dibentuk fungsi kombinasi m1 dan 

m2 sebagai m3, seperti pada 

persamaan 3. 

 

m3(Z) =            ... .[3] 

 

4. Penyakit Pada Anak Balita 

Penyakit pada anak balita 

sangat beragam dan begitu banyak 

jenisnya oleh karena itu dalam 

penelitian ini penulis hanya akan 

membahas penyakit yang berkaitan 

dengan saluran gastrointestinal. 

Saluran gastrointestinal terdiri dari 

saluran alimentar (mulut, esofagus, 

lambung, usus, kolon dan rektum), 

hati, pankreas, dan kandung 

empedu. 10 jenis penyakit yang 

akan dibahas dalam penelitian ini 

sebagai berikut : penyakit disfungsi 

gastrointestinal, Obstruksi usus 

paralitik, Apendisitis, Diare akut 

(gastroenteritis), Inflamasi usus 

kolitis ulseratif, Inflamasi usus 

crohn, Ulkus peptikum, Pankreatitis 

akut, Penyakit Seliak .  

(Donna L. Wong, 2004)  

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini penulis 

mnggunakan metode analisis terstruktur 

yaitu teknik mengumpulkan data dan 

menentukan fakta-fakta dalam mempelajari 

sistem yang ada. Pada metode ini 

transformasi masukan, proses dan keluaran 

ΣX∩Y=Z  m1 (X). m2(Y) 

 1 - ΣX∩Y= Ø m1 (X). m2(Y) 



dinyatakan dengan Data flow diagram 

(DFD).   

Metodologi yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan, penulis 

menggunakan metode studi pustaka yaitu 

mendapatkan data literature dari buku 

mengenai sistem pakar dan informasi 

penyakit pada anak balita. Penulis juga 

melakukan wawancara langsung dengan 

mewancarai dokter spesialis anak (dr. Lucy 

Endang Savitri, Sp.A)  untuk mendapatkan 

informasi tentang penyakit pada anak 

balita. 

Sebelum ke tahap perancangan 

perancang melakukan analisis kebutuhan 

sistem, berikut adalah hal-hal yang perlu 

dianalisis : 

1. Analisis kebutuhan input 

(masukan) 

Masukan yang akan 

diterima oleh sistem berasal dari 3 

pengguna yaitu pakar, admin dan 

pasien (user).  

2. Analisis kebutuhan proses  

Aplikasi sistem pakar ini 

melakukan beberapa proses 

diantaranya  adalah penalaran, 

sistem akan melakukan penalaran 

untuk mendiagnosis penyakit 

berdasarkan gejala yang di-

inputkan oleh user ke sistem.  

3. Analisis kebutuhan output 

(keluaran) 

Data output dari sistem ini 

adalah hasil proses diagnosis 

berdasakan input dari user berupa 

data gejala yang selanjutnya akan 

menampilkan jenis penyakit dan 

nilai kepercayaan dari diagnosis 

yang dilakukan beserta 

rekomendasinya. 

PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK             

Metode perancangan yang 

digunakan untuk mengembangkan 

perangkat lunak Sistem pakar diagnosa 

penyakit pada anak balita ini berupa metode 

berarah aliran data dengan menggunakan 

Data flow diagram (DFD). Perancangan 

sistem pakar diagnosa penyakit pada anak 

balita ini akan dibagi menjadi beberapa 

subsistem yaitu : 

1. Perancangan Data flow diagram 

Data flow diagram level 0 

untuk perancangan sistem pakar 

seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Konteks  (DFD 

Level 0) 

2. Perancangan Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan berisi 

kaidah-kaidah yang akan digunakan 

untuk penarikan hipotesis yang 

merupakan hasil dari proses 

diagnosis. Dalam perancangan ini 

kaidah produksi dituliskan dalam 

bentuk pernyataan JIKA [premis] 

MAKA [konklusi]. 

3. Perancangan Mesin Inferensi  

Perancang menggunakan 

metode penalaran pelacakan maju 

(Forward Chaining) yaitu dimulai 

dari sekumpulan fakta-fakta tentang 

suatu gejala yang diberikan oleh 

user sebagai masukan sistem, 

kemudian dilakukan pelacakan 

yaitu perhitungan sampai tujuan 

akhir berupa diagnosis 

kemungkinan penyakit pada balita 

dan nilai kepercayaan. Flowchart 

mesin inferensi dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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 Gambar 3. Mesin Inferensi 

4. Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data ini 

perancang menggunakan MySQL 

sebagai basis datanya. Berikut 

daftar tabel untuk menyimpan data, 

tabel admin, tabel pakar, tabel 

gejala,tabel penyakit, tabel aturan, 

tabel pasien,tabel t_hitungan, tabel 

t_kemungkinan, tabel t_irisan, tabel 

gejala_pasien, dan tabel 

penyakit_pasien.  

5. Perancangan Antar Muka 

antarmuka (interface) 

merupakan penghubung antara 



aplikasi sistem pakar dengan 

pengguna. Sehingga interface yang 

dibuat mempertimbangkan kondisi 

supaya mudah digunakan oleh 

pengguna.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada proses pengujian sistem akan 

dilakukan dengan pengujian proses 

diagnosis penyakit yang sudah tersedia di 

sistem. 

Pada diagnosis 1, perancang 

menginputkan beberapa gejala yang 

nantinya akan diproses oleh sistem sebagai 

diagnosis penyakit, antara lain anoreksia, 

diare, perdarahan usus dan retardasi 

pertumbuhan, seperti dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Antar muka untuk diagnosis 

Hasil proses diagnosis 

menampilkan  kemungkinan penyakitnya 

adalah Inflamasi usus kolitis ulseratif 

dengan kepercayaan 90 % seperti dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

Gambar 5. Antarmuka untuk hasil 

diagnosis 1 

Hasil diagnosa penyakit tersebut nantinya 

tersimpan pada halaman admin yaitu pada 

menu pasien hasil terakhir periksa. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.       

 

Gambar 6. Hasil diagnosa terakhir periksa 

pasien. 



Hasil periksa pasien tersebut berfungsi 

sebagai analisis dokter untuk melakukan 

diagnosa selanjutnya. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Proses analisis dilakukan dengan 

membagikan kuisioner kepada beberapa 

responden untuk mengetahui penilaian 

masyarakat terhadap sistem yang telah 

dibangun. Respondennya meliputi seorang 

pakar kedokteran khusus penyakit anak, 

mahasiswa teknik informatika, dan 

beberapa masyarakat awam. Pertanyaan 

dan kuisioner yang telah diisi oleh 20 

orang responden telah dilampirkan pada 

lampiran. 

Dari kuisioner yang dibagikan 

kepada para responden, maka didapatkan 

hasil yang digambarkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Kuisioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Variabel yang 

dinilai 

Jawaban Responden  

Skor 

(S) 

Persentase 

Interpretasi 

(P) 

TB 

(1) 

K 

(2) 

S 

(3) 
B 

(4) 

SB 

(5) 

1 
Interface/Tampilan 

system 
- - 7 8 5 78 78% 

2 
Pewarnaan interface 

system 
- - 6 12 2 76 76% 

3 Informasi menu help - - 10 8 2 72 72% 

4 Menu yang tersedia - - 10 8 2 72 72% 

5 Tata letak menu di 

dalam system 
- - 3 9 8 85 85% 

6 Segi manfaat sistem - - 5 11 4 79 79% 

Keterangan: TB : Tidak Baik , K: Kurang, S: Sedang, B: Baik, SB: Sangat Baik 



HASIL ANALISIS  

Berdasarkan hasil dari Tabel 2. untuk 

mengetahui persentase lebih detail tentang 

hasil kuisioner terhadap responden dapat 

menggunakan rumus Persentase Interpretasi 

  (P) = Skor (S)  x  100% .....(1) 

          SMax 

Pengisian kuisioner dari 20 responden 

yang meliputi pasien dan mahasiswa 

mendapatkan hasil persentase interprestasi 

berdasarkan persamaan 1 sebagai berikut : 

1. Hasil persentase untuk interface / 

tampilan sistem yaitu, dalam 

Persentase interprestasi sebesar 78%, 

membuktikan pernyataan ini kuat 

bahwa tampilan aplikasi sistem pakar 

ini baik atau menarik.  

2. Hasil persentase untuk Pewarnaan 

sistem yaitu, Persentase interprestasi 

sebasar 76% dapat diartikan bahwa 

pewarnaan aplikasi sistem pakar ini 

sudah bagus dengan pernyataan yang 

kuat. 

3. Hasil persentase untuk Informasi 

pada menu help yaitu, Persentase 

interprestasi sebasar 72% dapat 

diartikan bahwa informasi pada 

menu help pada aplikasi sistem pakar 

ini masih sedang atau belum lengkap 

dibuktikan dengan pernyataan yang 

kuat. 

4. Hasil persentase Menu yang tersedia 

dalam sistem pakar yaitu, Dalam 

Persentase interprestasi sebasar 72% 

dapat diartikan bahwa menu yang 

tersedia di sistem pakar ini masih 

sedang atau belum lengkap dengan 

pernyataan yang kuat. 

5. Hasil persentase untuk Tata letak 

menu pada sistem pakar yaitu, Dalam 

Persentase interprestasi sebasar 85% 

dapat diartikan bahwa tata letak 

menu di sistem pakar ini sudah baik 

dibuktikan dengan pernyataan yang  

sangat kuat. 

6. Hasil persentase untuk Manfaat 

sistem yaitu, Persentase interprestasi 

79%, atau dengan kata lain 

menyatakan secara kuat bahwa 

sistem pakar ini bermanfaat bagi user 

(pengguna). 

HASIL ANALISIS TERHADAP 

RESPONDEN KHUSUS PAKAR 

Dokter merasa terbantu dengan adanya 

sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada 

anak balita ini karena sistem dapat 

menyimpan pengetahuan dokter dan hasil 

diagnosis yang dapat digunakan sebagai 

analisis dokter pada waktu pemeriksaan 

pasien. 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Untuk membuat suatu aplikasi sistem 

pakar untuk mendiagnosa penyakit 

pada anak balita agar data output dari 

hasil diagnosa  bisa akurat perancang 

menggunakan metode Dempster-

Shafer dalam pembuatan program 

yang dirancang menggunakan bahasa 

pemrogaman PHP, serta MySQL 

sebagai basis datanya. 

2) Perancangan aplikasi sistem pakar 

untuk mendiagnosa penyakit pada 

anak balita telah selasai dibuat yang 

dalam pembuatannya meliputi 

analisis kebutuhan sistem, 

perancangan data flow diagram, 

perancangan basis pengetahuan, 

perancangan mesin inferensi dengan 

flowchart, perancangan database 

table, dan perancangan antar muka. 

Analisis yang perlu dilakukan setelah 

program dibuat meliputi analisis 

hasil pengujian program dan analisis 

hasil kuisioner yang telah dibagikan 

kepada beberapa responden. Hasil 

pengujian program, output yang 

dihasilkan sudah sesuai dengan yang 

diharapkan perancang yaitu nilai 

kepercayaan untuk penyakit yang 

dihasilkan dari sistem ini sama 

dengan hasil perhitungan secara 

manual dengan menggunakan teori 

Dempster-Shafer sehingga 

keakuratan hasil diagnosis sudah 

sesuai dengan perhitungan yang 

diharapkan oleh pakar.  
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