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ABSTRACT 

This research applies computer science in medical, especially for dental 

disease problems in 128 dental clinics Kartasura by using expert systems concept. In 

128 dental clinic, there are not the dentists every day, but many patients who come 

only to check the teeth or treatment. Many patients are disappointed, because they 

can’t to direct consultation with the doctor. From this problems, the author make the 

application of dental disease diagnosis expert system to help diagnose the patient. 

The expert system is based Php. The research method is using forward 

chaining method. This method is matching facts or statements starting from the left 

(first IF). In the other words, reasoning starts from the fact first to verify the 

hypothesis. 

The conclusion from this research is facilitate the doctor assistants to diagnose 

patients and help the doctor in making decisions. The results of this research is to 

manage indication data, diseases, patients, treatment solutions and also can print the 

reports. This expert system is very useful seen from the results of the questionnaire 

results which reaches 100% user who stated this application is very useful. 
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ABSTRAKSI 

Penelitian ini menerapkan ilmu komputer dibidang kedokteran terutama untuk 

masalah penyakit gigi studi kasus di klinik gigi Apotek 128 Kartasura dengan 

menggunakan konsep sistem pakar. Di klinik gigi apotek 128 dokter gigi tidak setiap 

hari ada, akan tetapi banyak pasien yang datang hanya sekedar periksa gigi ataupun 

berobat. Banyak pasien yang kecewa karena tidak dapat konsultasi langsung dengan 

dokter. Dari permasalahan tersebut penulis membuat aplikasi sistem pakar diagnosa 

penyakit gigi dengan tujuan untuk membantu mendiagnosa pasien. 
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Sistem pakar ini berbasis php. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode forward chaining. Metode ini yaitu pencocokan fakta atau pernyataan dimulai 

dari bagian sebelah kiri (IF dulu). Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta 

terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu mempermudah 

asisten dokter untuk mendiagnosa pasien dan membantu dokter dalam mengambil 

keputusan. Hasil dari penelitian ini bisa mengelola data-data gejala, penyakit, pasien, 

solusi pengobatan dan juga bisa mencetak laporan-laporan. Sistem pakar ini sangat 

bermanfaat dilihat dari hasil kuesioner yang mencapai 100% user menyatakan sangat 

bermanfaat. 

 

Kata Kunci : Sistem Pakar,  Penyakit Gigi, Forward Chaining. 

 

 

PENDAHULUAN 

Penerapan ilmu komputer semakin meluas ke berbagai bidang, seperti bidang 

geografis, pertanian, pariwisata, kedokteran, dan lain sebagainya. Penerapan ilmu 

komputer di bidang kedokteran sudah banyak berkembang, ilmu komputer membantu 

dokter di klinik maupun rumah sakit untuk menganalisa hasil scan, mammografi dan 

lain - lain. Sistem pakar yang merupakan salah satu cabang ilmu komputer juga dapat 

diterapkan di bidang kedokteran. 

Gigi adalah organ yang sangat penting dan sangat vital keberadaannya. Oleh 

karenanya kesehatan gigi sangatlah penting. Sebagian besar masyarakat Indonesia, 

himbauan untuk periksa gigi enam bulan sekali lebih sering dianggap angin lalu, 

karena mungkin mereka lebih mementingkan kesehatan organ – organ tubuh yang 

lain. Padahal penyakit yang menyerang gigi dapat menimbulkan efek yang sangat 

berarti seperti misalnya masalah penampilan.  

Penelitian ini menerapkan ilmu komputer dibidang kedokteran terutama untuk 

masalah penyakit gigi di Klinik Gigi yang berada di Apotek 128 Kartasura dengan 

menggunakan konsep sistem pakar. Sistem pakar merupakan suatu sistem berupa 

software komputer dimana komputer dibuat seakan – akan berpikir seperti seorang 

pakar atau ahli dalam bidangnya. Metode penelusuran yang digunakan adalah 



forward chaining, yaitu penelusuran dimana diketahui fakta yang ada untuk 

menunjang pengambilan kesimpulan. 

Fakta – fakta yang digunakan dalam penelitian ini adalah gejala – gejala yang 

dirasakan pasien, sedangkan kesimpulannya adalah hasil diagnosa penyakit. 

 

LANDASAN TEORI 

a. Gigi  

Gigi adalah tulang keras dan kecil-kecil berwarna putih yang tumbuh 

tersusun, berakar didalam gusi dan berfungsi untuk mengunyah dan menggigit. 

Gigi adalah jaringan tubuh yang paling keras dibanding yang lainnya. Strukturnya 

berlapis-lapis mulai dari email yang amat keras, dentin (tulang gigi) di dalamnya, 

pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lain yang 

memperkokoh gigi. Namun demikian, gigi merupakan jaringan tubuh yang 

mudah sekali mengalami kerusakan. Ini terjadi ketika gigi tidak memperoleh 

perawatan semestinya. Proses kerusakan gigi geligi diawali dengan adanya lubang 

gigi atau disebut juga karies. 

b. Sistem Pakar 

Sistem Pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan 

manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang 

biasa dilakukan oleh para ahli. Dengan sistem pakar ini orang awampun dapat 

menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat dilakukan 

oleh para ahli. Bagi para ahli sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasnya 

sebagai asisten yang sangat berpengalaman. 

c. Metode Forward Chaining 

Forward Chaining yaitu pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari 

bagian sebelah kiri (IF dulu). Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta 

terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. 

 

 



METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisa data dengan perantara teknik 

tertentu. Dalam menyusun laporan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode 

penelitian, yaitu : 

a. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Penulis bertanya langsung kepada pihak-pihak yang berwenang khususnya 

bagian klinik gigi di Apotek 128.  

2. Observasi 

Penulis melakukan survei dan pengamatan langsung dan terfokus, sehingga 

penulis akan dapat menyempikan data atau informasi yang diperlukan. 

3. Studi Pustaka 

Penulis mengumpulkan data serta informasi dari berbagai macam buku, jurnal 

dan berbagai referensi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. 

 

b. Metode Perancangan 

1. Analisis Data 

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil wawancara dan analisa lewat buku 

dikonversi kedalam tabel keputusan untuk gejala dan penyakit gigi. Tabel 

keputusan bisa dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 Tabel Keputusan 

Kode 

Gejala 

Penyakit Gigi 

Erosi 

Gigi 

Ginggi-

vitis 

Pulpi-

tis 

Abses 

Gigi 

Periodo-

ntitis 

Karies 

Gigi 

Hali-

tosis 

Sindrom 

Gigi Retak 

Temporomandi

bular Joint 

Angina 

Ludwig 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

G1 1 1 1 1 1      

G2  1         

G3 1 1         

G4  1         

G5  1         

G6      1     

G7 1 1 1 1 1 1     

G8        1   

G9      1     

G10 1 1 1 1 1 1 1    

G11   1 1       

G12    1       

G13 1          

G14        1   

G15        1   

G16         1  

G17         1  

G18         1  

G19         1  

G20         1  

G21         1  

G22         1  

G23         1  

G24          1 

G25          1 

G26          1 

G27          1 

G28          1 

G29          1 

G30          1 

G31          1 

G32     1      

G33     1      

G34     1      

G35     1      

G36     1  1    

G37     1      

G38     1      

G39       1    

G40       1    



 

Keterangan : 

G1 : Gusi bengkak 

G2 : Gusi berdarah 

G3 : Gusi sakit jika disentuh 

G4 : Radang gusi 

G5 : Gusi mengkilat 

G6 : Gigi berlubang 

G7 : Gigi nyeri 

G8 : Gigi ngilu 

G9 : Gigi patah 

G10 : Bau napas tidak sedap 

G11 : Gigi sakit jika makan/minum  

          panas atau dingin 

G12 : Mulut terasa pahit 

G13 : Gigi terasa goyang 

G14 : Nyeri saat melepaskan tekanan  

          gigitan pada objek 

G15 : Benjolan pada gusi 

G16 : Sakit disekitar sendi rahang 

G17 : Sakit disekitar telinga 

G18 : Kesulitan menelan makanan 

 

G19 : Sakit disekitar wajah 

G20 : Ada suara clicking ketika  

          mengunyah makanan atau       

          membuka mulut 

G21 : Rahang bagian mulut sulit  

          dibuka atau ditutup 

G22 : Sakit disekitar kepala 

G23 : Gigitan yang terasa tidak pas 

G24 : Sakit dan bengkak pada leher 

G25 : Leher menjadi merah 

G26 : Badan menjadi demam 

G27: Badan terasa lemah 

G28: Badan terasa lesu 

G29: Badan menjadi mudah capek 

G30: Pikiran terasa bingung atau  

         linglung 

G31: Perubahan mental dan kesulitan  

         bernapas 

G32: Gusi merah terang atau keunguan 

G33: Gusi terasa tebal ketika disentuh 



G34: Gusi yang terdorong maju  

         membuat gigi terlihat lebih   

         panjang 

G35: Jarak yang timbul diantara gigi 

G36: Rasa tidak enak pada mulut 

G37: Gigi tanggal 

G38: Perubahan pada bentuk barisan  

         gigi 

G39: Mulut menjadi kering 

G40: Adanya lapisan pada lidah 

 

Kemudian setelah dibuat tabel keputusan, agar lebih terperinci alur gejala dan 

penyakitnya dibuat pohon keputusan. 

 

Gambar 1 Pohon Keputusan 

Pohon keputusan pada Gambar 1 diatas dibuat berdasarkan  data-

data gejala dan penyakit dari hasil penelitian yang dilakukan di Apotek 

128. Data-data tersebut sudah divalidasi oleh dokter. Diasumsikan bahwa 

apabila seorang pasien melakukan konsultasi dan diberikan pertanyaan 

berupa gejala yang dialami kemudian pasien menjawab Ya maka akan 



diikuti gejala-gejala selanjutnya sampai menemukan hasil penyakit dan 

apabila paisen menjawab Tidak, maka akan dilanjutkan ke alur gejala 

yang lain atau langsung menuju ke hasil konsultasi. Pada gambar pohon 

keputusan diatas ada beberapa gejala yang mengacu ke satu penyakit saja, 

yaitu P5, P9, dan P10, karena gejala-gejala pada penyakit tersebut tidak 

ada hubungannya dengan gejala penyakit yang lainnya. Contoh kasus 

seorang pasien melakukan konsultasi sampai ke pertanyaan G31 dan 

hasilnya yaitu P10. Terdapat juga pasien yang melakukan konsultasi 

hanya sampai G25 kemudian berhenti, hasilnya juga sama P10. Pada hasil 

konsultasi ditunjukkan gejala-gejala apa saja yang dialami oleh pasien. 

Akan tetapi pada kedua contoh kasus tersebut menunjukkan hasil yang 

sama yaitu P10, kemudian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak 

gejala, maka obat dan dosis yang diberikan juga lebih banyak.  

2. Perancangan Sistem (Diagram Konteks) 

Pada perancangan sistem pakar diagnosa penyakit gigi, penggunaan 

diagram arus data berfungsi untuk menggambarkan arus data dalam sistem 

yang akan dibuat sesuai dengan permasalahan yang ada. 

Sistem Pakar Penyakit Gigi

Di Klinik Gigi Apotek 128

Pasien

Pakar

Inf. Beranda

Inf. Dokter

Dt_pasien

Dt_konsultasi

Dt_beranda

Dt_dokter

laporan-laporan
inf_hsl_konsultasi

Inf. Daftar Penyakit

Inf. Hasil konsultasi
Inf. Informasi

Dt_galeri

Dt_daftar penyakit

Dt_validasi

inf.dokter

inf.validasi

inf.penyakit

inf.gejala

inf.beranda

Dt_informasi

inf.informasi

Inf. Galeri

Gambar 2 Diagram Konteks 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian merupakan tujuan akhir dari pembuatan sistem pakar 

diagnosa penyakit gigi ini, dimana hasil penelitian tersebut akan diimplementasikan 

dan diuji coba oleh pihak yang bersangkutan. Sistem pakar ini terdapat 2 (dua) 

halaman user yang memiliki hak akses yang berbeda-beda, diantaranya halaman 

admin dan halaman pasien umum. 

Halaman utama sistem pakar diagnosa penyakit gigi di klinik gigi apotek 128 

ini dirancang yang sederhana agar mudah digunakan, sederhana yang dimaksud yaitu 

rancangan menggunakan font, warna, gambar dan background yang simpel agar enak 

dilihat. Selain itu, informasi yang disajikan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

dari pembuatan sistem ini. Halaman utama ini, terdiri dari beberapa bagian, 

diantaranya : menu yang meliputi Beranda, Dokter, Galeri, Daftar Penyakit, 

Konsultasi, dan Informasi. Halaman Utama dari Sistem Pakar Diagnosa Penyakit 

Gigi di Klinik Gigi Apotek 128 ini dapat dilihat dengan cara mengetikkan alamat 

http://localhost/gigi/ pada web browser, seperti pada Gambar 3. 

 

 Gambar 3 Halaman Utama Pasien 



 Menu Konsultasi berisi tentang konsultasi penyakit gigi 

yang dialami oleh pasien yang berupa pertanyaan-pertanyaan 

gejala penyakit gigi yang harus dijawab pasien dimana 

sebelumnya harus mengisi form data pribadi terlebih dahulu 

seperti Gambar 4. 

 

 

Gambar 4 Menu Konsultasi 

    

                 Gambar 5 Form Pertanyaan Konsultasi 

Setelah pasien mengisi form data pribadi akan masuk ke 

form konsultasi yang berupa pertanyaan, pasien tinggal menjawab 



Ya atau Tidak dan seterusnya sampai sistem menemukan hasil 

penyakit seperti Gambar 6. 

 

Gambar 6 Hasil Konsultasi 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan  uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta hasil 

pembahasan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi di Klinik Gigi Apotek 128, maka 

dapat diambil kesimpulan : 

1. Sistem pakar ini, memberikan kemudahan kepada pasien untuk melakukan 

konsultasi. 

2. Sistem ini memudahkan admin untuk mengelola data-data gejala beserta 

penyakitnya dan data pasien. 

3. Sistem pakar ini sangat bermanfaat dilihat dari hasil kuesioner yang 

menyatakan sangat bermanfaat. 

4. Sistem pakar ini bisa dijadikan sebagai dokter sementara. 
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