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ABSTRAK 

 

SISTEM PAKAR PENYAKIT TULANG DENGAN METODE FUZZY LOGIC 

 

Tulang merupakan kerangka tubuh yang menyebabkan tubuh dapat berdiri tegak, 

Tempat melekat nya otot-otot sehingga memungkinkan jalannya pembuluh darah, 

tempat sumsum tulang dan syaraf yang melindungi  jaringan lunak, juga tulang 

merupakan organ yang dibutuhkan manusia untuk mengangkat dan membawa 

barang- barang yang berat. Intinya tulang adalah organ yang kita butuhkan untuk 

melakukan aktifitas sehari-hari sehingga kita bisa membayangkan bagaimana 

terganggunya kita bila ada kerusakan yang terjadi pada tulang kita. Dengan 

semakin meningkatnya  kebutuhan dokter ahli untuk penyakit tulang dan 

terbatasnya tenaga ahli dalam menghadapi begitu banyak pasien yang menderita 

penyakit tulang. Dari  beberapa dokter bedah tulang yang ada tidak semuanya 

dapat  menangani penyakit tersebut dimana penyakit tulang merupakan gangguan 

kesehatan dengan gejala yang tidak nampak dari luar.Keropos tulang hampir tidak 

menunjukkan tanda.Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, 

pada bidang kedokteran saat ini juga memanfaatkan teknologi untuk membantu 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat luas. Sistem pakar dimanfaatkan 

untuk membantu pekerjaan seorang pakar dalam mendiagnosa berbagai penyakit 

tulang dan penyakit lain seperti jantung,kanker, dan penyakit kulit. 

  

Kata Kunci : Ujian Sistem Pakar 
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                                                ABSTRACT 

 

BONE DISEASE EXPERT SYSTEMS USING FUZZY LOGIC 

 

Bones are the framework of the body that causes the body can stand upright, 

place its attached muscles allowing the course of the blood vessels, where the 

bone marrow and soft tissue that protects nerve, bone is also an organ that 

humans need to lift and carry heavy items. The point of bone is an organ that we 

need to perform daily activities so that we can imagine how we disruption if there 

is damage that occurs in our bones. With the increasing need for specialists to 

bone disease and lack of expertise in the face of so many patients who suffer from 

bone disease. Of some orthopedic surgeons that there are not all able to handle the 

disease in which the bone disease is an illness with symptoms that are not visible 

from the bone luar.Keropos almost did not show tanda.Seiring with rapid 

technological developments, in the field of medicine today utilize technology to 

help better service to the public. Expert system used to assist the work of an 

expert in the diagnosis of various bone diseases and other diseases such as heart 

disease, cancer, and skin diseases. 

  

Keywords: Expert System Exam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penanganan penyakit Tulang diperlukan seorang dokter ahli dibidangnya 

namun sampai saat ini dokter ahli tersebut masih sedikit, pihak Rumah Sakit 

kekurangan tenaga ahli dalam menghadapi begitu banyak pasien yang menderita 

penyakit tersebut. Dari beberapa dokter bedah tulang yang ada tidak semuanya 

dapat menangani penyakit tersebut dimana penyakit tulang merupakan gangguan 

kesehatan dengan gejala yang tidak nampak dari luar, keropos tulang hampir tidak 

menunjukkan tanda. Pengurangan massa tulang yang berlangsung dalam jaringan 

sel tulang tentu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tentunya harus ada 

pemeriksaan sebagai penunjang untuk mengetahui suatu penyakit melalui  

pemeriksaan radiology ataupun pemeriksaan dengan menggunakan alat yang 

dinamakan Densitometri, kelainan ini akan terlihat jelas. Proses penurunan massa 

tulang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : usia, ras, berat badan, nutrisi, 

pola hidup, obat-obatan tertentu, penyakit tertentu, hormon dan genetik. 

Akan tetapi yang paling sering dan paling banyak dijumpai adalah 

Osteoporosis oleh karena bertambahnya usia terutama pada wanita. Sampai saat 

ini pemeriksaan yang dapat mendiagnosis pasti dengan akurasi yang tinggi adalah 

pemeriksaan Bone Densitomtry misalnya DEXA. Namun karena alat tersebut 
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jarang di dapatkan di negara kita hanya di beberapa tempat saja, disamping 

pemeriksaan alat tersebut cukup mahal. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pada bidang 

kedokteran saat ini juga telah memanfaatkan teknologi untuk membantu 

peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat luas. Pekerjaan yang 

sangat sibuk dari seorang dokter mengakibatkan bidang sistem pakar mulai 

dimanfaatkan untuk membantu seorang pakar atau ahli dalam mendiagnosa 

berbagai macam penyakit seperti penyakit tulang, jantung, kanker, kulit. 

Sistem pakar merupakan suatu program aplikasi komputerisasi yang 

berusaha menirukan proses penalaran dari seorang ahlinya dalam memecahkan 

masalah spesifikasi atau bisa dikatakan merupakan duplikat dari seorang pakar 

karena pengetahuannya disimpan di dalam basis pengetahuan untuk diproses 

pemecahan masalah. Sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tulang ini 

menggunakan metode sistem berbasis aturan dengan mesin infrensi yang 

bertujuan untuk menelusuri gejala yang ditampilkan dalam bentuk pertanyaan – 

pertanyaan agar dapat mendiagnosa jenis penyakit (Lilis : 2014). Perangkat lunak 

sistem pakar dapat mengenali jenis penyakit tulang setelah melakukan konsultasi 

dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan oleh aplikasi 

sistem pakar serta dapat menyimpulkan beberapa jenis penyakit tulang yang 

diderita oleh pasien. Data penyakit yang dikenali menyesuaikan dengan rules 

(aturan) yang dibuat untuk dapat mencocokkan gejala-gejala penyakit tulang dan 

memberikan nilai persentase beberapa kali pasien merasakan gejala-gejala 
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penyakit tulang, agar mengetahui nilai pendekatan jenis penyakit pasien yang 

telah dimasukan metode perhitungan fuzzy logic didalamnya . Sistem pakar ini 

dibangun berbasis website dengan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu 

PHP dan MySQL sebagai databasenya 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mencoba membuat sistem 

pakar dengan judul “Sistem Pakar Penyakit Tulang Dengan Metode Fuzzy 

Logic”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  hasil pengamatan yang diuraikan pada latar belakang, maka 

penulis mengambil rumusan masalah “Bagaimana membuat sistem pakar penyakit 

tulang menggunakan metode fuzzy logic ? “. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan masalah dalam penelitian ini penulis hanya 

membatasi permasalahan yang ada sebagai berikut ini : 

1. Akses layanan aplikasi hanya dibatasi kepada administrator dan pengguna 

aplikasi yakni user yang membutuhkan penanganan tentang penyakit 

tulang 

2. Menentukan basis pengetahuan tentang penyakit tulang.  

3. Memberikan informasi tentang penyakit yang diderita serta memberikan 

solusi dan jawaban dalam mendiagnosa penyakit tulang 

4. Menerapkan metode fuzzy logic kedalam system pakar. 
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5. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan 

suatu aplikasi system pakar yang mendiagnosa pentakit tulang berbasis web 

menggunakan metode fuzzy logic 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini  

1. Bagi Penulis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta 

wawasan dan dapat menerapkan serta mengembangkan ilmu yang 

didapat selama menjadi mahasiswa STMIK PalComTech 

Palembang khususnya pada mata kuliah Pemrograman Basis Data 

Web. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis 

khususnya cara merancang dan membuat aplikasi sistem pakar 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penulis 

lainnya sebagai bahan studi perbandingan dalam penelitian selanjutnya 
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dan menjadi bahan bacaan di perpustakaan STMIK PalComTech 

khususnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Demi terwujudnya suatu hasil yang baik dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis menggunakan sistematika penulisan yang sesuai dengan ketentuan yang 

diberikan, sistematika penulisan tersebut antara lain meliputi : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, sistematika penulisan dan metodologi penelitian. 

BAB II : GAMBARAN UNIT PELAKSANA DEPKES RI 

Bab ini penulis akan membahas tentang sejarah singkat, visi, 

misi dan tujuan organisasi, struktur organisasi, pembagian tugas 

dan wewenang dan aktivitas organisasi. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan berisi teori-teori yang mendukung yang terkait 

dengan penelitian. 

BAB IV : METODE PENELITIAN 

Bab ini penulis akan membahas tentang analisa sistem, analisis 

hasil penelitian, desain sistem yang diusulkan, serta hasil dan 

pembahasan. 
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BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis akan membahas tentang analisa sistem, analisis 

hasil penelitian, desain sistem yang diusulkan, serta hasil dan 

pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari pembahasan 

masalah dan memberikan saran yang bermanfaat bagi RSUP dr. 

Mohammad Hoesin Palembang. 
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                              BAB II 

GAMBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

 

2.1 Profil Unit Pelaksana Teknis Departemen 

2.1.1 Sejarah Unit Pelaksana Teknis Departemen 

RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang didirikan pada tahun 

1953 atas prakarsa Menteri Kesehatan RI dr. Mohammad Ali (Dr. Lee 

kiat Teng) dengan biaya pemerintah pusat pada tanggal 03 Januari 

1957 rumah sakit ini dimulai operasional yang dapat melayani 

masyarakat se-Sumbagsel di mana saat itu meliputi provinsi se-

Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung. 

RSUP dr. Moh. Hoesin Palembang baru memiliki pelayanan rawat 

jalan dan rawat inap (fasilitas78 tempat tidur) beberapa waktu 

kemudian memiliki pelayanan Laboratorium, Apotek, Radiologi, 

Emergency dan peralatan penunjang lainnya, seiring dengan 

perkembangan waktu, rumah sakit ini semakin berkembang, baik 

fasilitas, sarana dan prasarana Sumber daya manusianya tersedia para 

spesialis lengkap dan beberapa sub spesialis sehinga mengubah tipenya 

dari kelas C menjadi Rumah Sakit Umum Pusat tipe B dan menjadi 

rumah sakit terbesar dan sebagai pusat rujukan layanan kesehatan se-

Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. 

Tahun 1993–1994 RSUP Palembang mengubah status dari RS Vertikal 
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(RS Penerima Negara Bukan Pajak) menjadi RS Swadana sesuai SK. 

Menkes RI No.1279/Menkes/SK/XI/1997 RSUP Palembang resmi 

bernama RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang. Dengan UU No. 

20/1997 menjadi Rumah Sakit Instansi Pengguna PNBP, dimana 

rumah sakit dapat memanfaatkan dana dari hasil pendapatan sesuai 

dengan anggaran yang diproyeksikan rumah sakit dan diselaraskan 

dengan pendapatan melalui prosedur KPKN disamping itu subsidi 

Pemerintah tetap seperti sediakala. Tahun 2000 dengan PP No 

122/2000, RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang ditetapkan 

menjadi salah satu dari 13 Rumah Sakit Pemerintah menjadi Rumah 

Sakit Perusahaan Jawatan di Indonesia dan operasionalnya dimulai 

tanggal 01 Januari 2002, sebagai Rumah Sakit Perjan ( perusahaan 

jawatan ) secara operasional RSMH Palembang masih tetap 

melaksanakan fungsi pelayanan sosialnya bagi masyarakat ekonomi 

kurang mampu melalui Program ASKESKIN. Kemudian tahun 2005 

berdasarkan PP 23/2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umun dengan SK Menkes RI No: 1243/ 

Menkes/SK/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 

eks Rumah Sakit Perjan statusnya menjadi Unit Pelaksan Teknis 

Depkes RI dengan menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum yang dilaksanakan pada Januari 2006.  
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2.1.2 Visi dan Misi 

VISI 

Menjadi Rumah Sakit Pusat Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dan 

Penelitian Terbaik Dan Bermutu  Se Sumatera. 

MISI 

1. Menyelenggarakan pelayanan dan kesehatan yang komprehensif  

dan berkualitas tinggi. 

2. Menyelenggarakan jasa pendidikan  dan penelitian dalam bidang 

kedokteran  dan kesehatan. 

3. Menjadi pusat promosi kesehatan.    

 

2.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang penting bagi 

perusahaan dalam rangka menjalankan usahanya agar tercapai tujuan 

perusahaan tersebut. Dengan sruktur organisasi yang baik, tugas dan 

tanggung jawab dapat terlihat dengan jelas sehingga akan 

mempermudah orang-orang yang ada di dalam maupun diluar 

perusahaan untuk mempelajari perusahaan tersebut. Berikut gambar 

struktur organisasi RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang : 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

Sumber:Rumah Sakit Umum Muhammad Hoesin Palembang 
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2.1.4 Tugas Dan Wewenang 

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah RSUP dr. Mohammad Hoesin 

Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. RSUP dr. 

Mohammad Hoesin Palembang adalah unsur pendukung tugas 

Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan di bidang pelayanan kesehatan 

berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RSUP dr. 

Mohammad Hoesin Palembang dipimpin oleh seorang direktur yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemerintahan provinsi 

Sumatera Selatan. RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang 

pelayanan kesehatan.  

Untuk melaksanakan tugas pokok RSUP dr. Mohammad Hoesin 

Palembang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1. Dewan Pengawas 

Bertugas mengawasi semua karyawan yang berada di RSUP dr. 

Mohammad Hoesin Palembang agar berjalan sesuai dengan prosedur. 

2. Direktur Utama 

Memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip 

organisasi dan managemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, 

simplifikasi, kerja sama, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas 



 12 

publik.serta melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan 

kerjanya,bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 

bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas. 

3. Direktur Umum, SDM dan Pendidikan 

Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tenaga keperawatan baik 

jumlah maupun kualifikasi tenaga keperawatan, berkoordinasi dengan 

kepala instalasi serta menyusun rencana kerja Sub Bidang sumber daya 

manusia dan logistik keperawatan. 

4. Direktur Medis dan Keperawatan 

Merencanakan dan menetapkan kebijakan / tata tertib pelayanan 

keperawatan sesuai dengan kebijakan direktur dan menyusun falsafah 

keperawatan yang disesuaikan dengan falsafah rumah sakit.  

5. Direktur Keuangan 

Menyusun rencana dan program kerja sub bagian keuangan dan 

penyusunan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan 

mengumpulkan dan mempelajari serta menelaah peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan. 

6. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) 

Bertugas sebagai auditor Rumah Sakit agar pengeluaran dan pemasukan 

biaya dapat dipertanggung jawabkan. 
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7. Komite Medik 

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan tugas – tugas 

dibidang pelayanan kemedikan yang meliputi pelayanan medik dan 

penunjang medik. 

8. Komite Keperawatan 

Merencanakan usulan kebutuhan tenaga keperawatan dan pembinaan 

serta pengembangan karir tenaga keperawatan melalui pendidikan / 

latihan berjenjang dengan institusi lain untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan keperawatan serta menyusun usulan 

kebutuhan sarana,prasarana dan logistik unit perawatan. 

9. Komite Mutu 

Memberikan bimbingan kepada tenaga keperawatan yang ada dibawah 

bidang keperawatan untuk melaksanakan program kesehatan terpadu di 

Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Hoesin Palembang serta 

mengadakan rapat koordinasi dengan sub bidang dalam bidang 

keperawatan,kepala instalasi,kepala ruangan rawat secara berkala atau 

sewaktu-waktu bila diperlukan. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Teori Pendukung 

3.1.1 Sistem Pakar 

Menurut Hartati (2008: 1) sistem pakar adalah program artificial 

intelegence yang menggabungkan pangkalan pengetahuan (knowledge 

base) dengan sistem inferensi. Perangkat lunak komputer yang memiliki 

basis pengetahuan untuk domain tertentu dan menggunakan penalaran 

inferensi menyerupai seorang pakar dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Sistem pakar adalah sebuah teknik inovatif baru dalam 

menangkap dan memadukan pengetahuan, kekuatan sistem pakar terletak 

pada kemampuannya memecahkan masalah-masalah praktis pada saat 

seorang pakar berhalangan. Kemampuan sistem pakar ini didalamnya 

terdapat basis pengetahuan yang berupa pengetahuan non formal yang 

sebagian besar dari pengalaman. 

Dalam pengetahuan sistem pakar terdapat ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Sifatnya terbatas pada domain keahlian tertentu. 

2. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak pasti. 

3. Dapat mengemukakan serangkaian alasan yang diberikan dengan 

cara yang dapat dipahami. 
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4. Berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. 

5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. 

6. Pengetahuan dan mekanisme inferensi jelas terpisah. 

7. Keluarannya bersifat anjuran. 

8. Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai dan 

dituntun oleh dialog dengan pemakai. 

Komponen-komponen dalam pengembangan sistem pakar terdiri dari 

beberapa bagian diantaranya : Basis Pengetahuan (Knowledge Base), 

Basis Data (Data Base), Mesin Inferensi (Inference Engine), Antar Muka 

Pemakai (User Interface). 

3.1.2 Fuzzy Logic 

Menurut Kusumadewi dan Purnomo (2010:15) Dasar fuzzy logic 

adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat 

keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan 

sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau 

membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan fuzzy logic 

tersebut. 

Fuzzy Logic dapat diangggap sebagai kotak hitam yang 

menghubungkan antara ruang input dengan ruang output. Kotak hitam 

tersebut berisi cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengolah 

data input menjadi output dalam bentuk informasi yang baik. Pada 

Gambar 2.1 ditunjukkan pemetaan suatu input-output dalam bentuk 

informasi yang baik. 
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Gambar 3.1 Pemetaan Input – Ouput 

Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan Fuzzy Logic, antara  

lain: 

1. Konsep Fuzzy Logic mudah dimengerti. Konsep matematis yang 

mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. 

2. Fuzzy Logic sangat fleksibel. 

3. Fuzzy Logic memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

Fuzzy Logic mampu memodelkan fungsi-fungsi non linear yang sangat 

kompleks. 

4. Fuzzy Logic dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan. 

5. Fuzzy Logic dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. 

6. Fuzzy Logic didasarkan pada bahasa alami. 
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Kalau himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu 

himpunan A, yang sering ditulis dengan µA(x), memiliki dua 

kemungkinan, yaitu : 

a. Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu 

himpunan. 

b. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam 

suatu himpunan 

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy, yaitu: 

a. Varibel Fuzzy 

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu 

sistem fuzzy. Contoh: umur, temperatur, permintaan, dsb. 

b. Himpunan Fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau 

keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. 

c. Semesta Pembicaraan 

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk 

dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan 

himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton 

dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan 
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positif maupun negatif. Adakalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak 

dibatasi batas akhirnya. 

d. Domain 

Domain himpunann fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam 

semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. 

3.1.3 PHP 

Menurut Kadir (2008:2) PHP adalah bahasa berbentuk skrip yang 

ditempatkan didalam server dan diproses diserver. PHP dapat dijabarkan 

juga dengan bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat 

ini. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, walaupun 

tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. 

PHP dibuat pertama kali oleh satu orang yaitu Rasmus Lerdorf, 

yang pada awalnya dibuat untuk menghitung jumlah pengunjung pada 

homepagenya. Diawal Januari 2001, PHP telah dipakai lebih dari 5 juta 

domain diseluruh dunia, dan akan  terus bertambah karena kemudahan 

aplikasi PHP ini dibandingkan dengan bahasa Server side yang lain. 

Kelebihan PHP Dari Bahasa Pemrograman Lain: Pemrograman 

yang berjalan pada server banyak sekali. Setiap program mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Saat  ini banyak website yang menggunakan 

program PHP sebagai dasar pengolahan data. 
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3.1.4 MySQL 

Menurut Kadir (2008:125) MySQL (My Stuctured Query 

Language) atau yang biasa dibaca mai-se-kuel adalah sebuah program 

pembuatan dan pengelola database atau yang sering disebut dengan DBMS 

(Database Management System). MySQL merupakan program pengakses 

database yang bersifat jaringan , sehingga dapat digunakan untuk aplikasi 

Multi User (Banyak Pengguna). Kelebihan lain dari MySQL adalah 

mengguanakan bahasa Query  (permintaan) standar SQL (Structured 

Query Language). 

 

3.1.5 Flowchart 

Menurut Kristanto (2006:191) Flowchart atau bagan alir adalah 

teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan. Flowchart 

menggunakan seperangkat simbol untuk menggambarkan prosedur 

pemrosesan transaksi yang dipakai oleh perusahaan dan arus data yang 

melalui sistem. Simbol flowchart dibagi menjadi beberapa simbol, seperti 

pada Tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 Simbol-simbol Flowchart 

No. Simbol Nama Keterangan 

1.   

Dokumen 

Dokumen atau laporan: 

dokumen tersebut dapat 

dipersiapkan dengan tulisan 

tangan, atau dicetak dengan 

komputer. 
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2.   

Beberapa 

tembusan 

dari satu 

dokumen 

Digambarkan dengan cara 

menumpuk simbol 

dokumen dengan mencetak 

nomor dokumen di bagian 

depan sudut kanan atas. 

3.   

Input/Output; 

Jumlah/Buku 

besar 

Fungsi input atau output 

apa pun di dalam bagan alir 

program. Juga 

dipergunakan untuk 

mewakili jurnal dan buku 

besar dalam bagan alir 

dokumen. 

4.   

Tampilan 

Informasi yang ditampilkan 

oleh peralatan output on-

line, seperti terminal, 

monitor, atau layar. 

5.   

Pengetikan 

on-line (on-

line keying) 

Masukkan (entry) data 

melalui peralatan on-line 

seperti terminal atau 

personal komputer.  

6.   

Terminal 

atau personal 

komputer. 

Simbol tampilan dan 

pengetikan on-line 

dipergunakan bersama 

untuk mewakili terminal 

dan personal komuter. 

7.   

 

Pita 

transmisi 

Secara manual 

mempersiapkan nilai total 

untuk pengendalian; 

dipergunakan untuk tujuan 

pengendalian dalam 

memperbandingkan dengan 

nilai total yang dihasilkan 

oleh komputer. 

8.   

Pemrosesan 

dengan 

komputer 

Fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan dengan 

komputer, biasanya 

menghasilkan perubahan 

atas data atau informasi.  

1 

3 
2 
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9.   

Proses 

manual 

Pelaksanaan pemrosesan 

yang dilaksanakan secara 

manual. 

10.   

Proses 

pendukung 

Fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan oleh peralatan 

selain komputer. 

11.   

Proses 

pengetikan 

Proses  yang menggunakan 

peralatan pengetikan 

(contoh:key to disk, cash 

register). 

12.   

Disk 

magnetis 

Data disimpan secara 

permanen di dalam disk 

magnetis; dipergunakan 

untuk file utama dan 

database. 

13.   

Pita magnetis 

Data disimpan di dalampita 

magnetis. 

14.   

Disket 

Data di simpan didalam 

disket. 

 Sumber : Kristanto (2004:82) 

 

3.1.6 Data Flow Diagram (DFD) 

Desain sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian 

perencanaan untuk elemen-elemen komputer yang akan menggunakan 

sistem baru. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam desain sistem 

yaitu pemilihan peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru. 

Salah satu alat bantu yang digunakan dalam desain sistem yaitu DFD 

(Data Flow Diagram) 

 Menurut  Fatta (2007:119), DFD (Data Flow Diagram) merupakan 

diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang 

terjadi pada sistem yang akan dikembangkan. Menggunakan model ini, 
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dengan data-data yang terlibat pada masing-masing proses dapat 

diidentifikasi. Dalam pembuatan DFD versi yang digunakan adalah versi 

Jourdan / De Marco. 

 

Tabel 2.2 Simbol-Simbol Desain Sistem Data Flow Diagram (DFD) 

No Simbol Keterangan 

 

1. 

 Proses (Process), menggambarkan bagian 

dari sistem yang mentransformasikan input. 

 

2. 

 

 Entitas Luar (Terminator), bagian luar 

sistem yang berkomunikasi dengan sistem 

yang sedang dikembangkan yang dikenal 

dengan nama entitas sumber ataupun tujuan. 

 

 

3. 

 Arus Data (Data Flow), menggambarkan 

gerakan data atau informasi dari satu bagian 

yang lain dari sistem. 

 

4. 

 

 Simpanan Data (Data Store), untuk 

membuat model sekelompok paket data atau 

sarana pengumpulan data. 

`     Sumber : Fatta (2008 :107) 

 

3.1.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Fatta (2007:121) Entity Relationship Diagram adalah 

gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan dan 

digunakan dalam sistem bisnis. Entitas biasanya menggambarkan jenis 

informasi yang sama. Versi ERD yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah versi Chen. Ada 3 (tiga) elemen yang menyusun suatu ERD yang 

termuat   dalam Tabel 2.3, yaitu: 
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Tabel 2.3  Elemen Entity Relationship Diagram (ERD) 

Chen Keterangan 

 Entitas : 

Orang, tempat, atau benda, memiliki nama 

tunggal, ditulis dengan huruf besar, berisi lebih 

dari interface. 

 Attribute : 

Properti dari entitas, harus digunakan oleh 

minimal 1 proses bisnis, dipecah dalam detail. 

 Relationship : 

Menunjukkan hubungan antar 2 entitas, 

dideskripsikan dengan kata-kata, memiliki 

modalitas (null/not null), memiliki kardinalitas 

(1:1, 1:N atau M:N) 

                   Sumber : Fatta (2007:124) 

 

3.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu 

 

 

1 

Judul Aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa 

penyakit 

Tulang dengan mengunakan metode bayes 

Nama Penulis Jusniwati (0911871) 

Tahun Terbit 2013 

Ringkasan Tujuan : menerapkan metode bayes pada 

rancangan program system pakar diagnosa 

penyakit tulang, adapun rumusan masalah nya 

adalah bagaimana menerapkan metode bayes 

pada rancangan program system pakar diagnosa 

penyakit tulang. 

Probabilitas Bayes merupakan salah satu cara 

untuk mengatasi ketidakpastian data dengan cara 

menggunakan formula bayes yang dinyatakan  
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dengan : 

 

Dimana : 

P(H|E) : Probabilitas hipotesa H jika diberikan 

evidence E 

P(E|H) : Probabilitas munculnya evidence E jika 

diketahui hipotesa H 

P(H) : Probabilitas hipotesa H tanpa 

memandang evidence apapun 

P(E) : Probabilitas evidence E 

Program yang digunakan untuk program sistem 

pakar hádala program visual Basic net. 2008. 

Pada Contoh dibawah ini, akan di cari persentase 

kemungkinan dari gangguan penyakit Tulang 

dengan menggunakan perhitungan pada table 

dibawah ini : 

Tabel 2 : Gejala Pilihan Pada Penyakit 

Arthritis 

 
Dengan Nilai 

 

Tabel 3 : Nilai Bayes 

 
Maka 

Untuk menghitung nilai Bayes penyakit yang 

dipilih dengan menggunakan bobot yang telah 

ditentukan pada setiap gejala. 

2 

Judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tumor 

Sumsum Tulang Belakang Dengan Fuzzy Logic 

Nama Penulis Lilis Marintan Banjarnahor (0911247) 

Tahun Terbit 2014 

Ringkasan Adapun batasan msalah adalah  

Bagaimana menerapkan metode fuzzy logic 

untuk mendiagnosa penyakit tumor sumsum 

tulang belakang manusia? 

Bagaimana merancang sistem pakar dalam 

mendiagnosa tumor sumsum tulang belakang 
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manusia dengan menggunakan metode fuzzy 

logic? 

 

Sebab komputer pada dasarnya adalah sebuah 

mesin hitung yang tidak berfikir. Sebelumnya 

Plato sudah mencetuskan ide adanya daerah 

ketiga diantarabenar dan salah. Ini yang menjadi 

dasar logika fuzzy yang memformulasikan 

bilangan antara 0 dan 1 atau lebih tepat antara 

0.0dan 1.0. 

Himpunan fuzzy F dan U biasanya dinyatakan 

sebagai himpunan pasangan berurutan U dan 

derajat keanggotaan. 

F={(U, nf (u)) | ue U}..................................(1). 

Jika U diskrit, himpunan fuzzy F dinyatakan 

sebagai berikut : 

 

Pengendali Fuzzy merupakan suatu sistem 

kendali yang berdasar pada basis pengetahuan 

manusia didalam melakukan kendali terhadap 

suatu proses. Konsep matematika yang 

mendasari logika fuzzy sangat sederhana dan 

mudah dimengerti. Pendekatan fuzzy melibatkan 

aturan-aturan yang dinyatakan dalam kata-kata 

dan tidak memerlukan presisi yang tinggi serta 

ada toleransi untuk data yang kurang tepat. 

Basis pengetahuan yang menunjukan hubungan 

antara gejala dengan penyakit disusun dengan 

menggunakan kaidahproduksi IF-THEN, sebagai 

berikut : 

Aturan 1 : 

IF nyeri leher dan pungung 

AND Rasa sakit sering terjadi di malam hari 

AND Kesulitan berjalan 

AND Hilangnya rasa kelemahan terutama dikaki 

THEN Tumor tulang belakang primer 

Aturan 2 : 

IF Penurunan sensitivitas terhadap rasa sakit, 

panas 

dan dingin 

AND Hilang ya fungsi usus dan kandung kemih 



26 

 

 

THEN Intramedulla terjadi didalam sumsum 

tulang 

belakang 

 

 

 

 

Kesimpulan : 

Dari penulisan jurnal atau penelitian terdahulu tersebut  penulis menarik 

kesimpulan bahwa ada kesamaan dalam metode yang digunakan adalah metode 

fuzzy logic, serta diagnosa yang dibahas adalah tentang penyakit tulang, basis 

pengetahuan yang digunakan dalam aturan – aturan sistem pakar adalah tentang 

gejala-gejala penyakit tulang. Perbedaan jurnal dan penulisan penelitian ini adalah 

software yang digunakan adalah visual studio 2008, hasil nya berupa aplikasi 

sistem pakar yang mendiagnosa penyakit tulang. 

Penelitian yang akan dibuat adalah sebuah aplikasi sistem pakar yang 

mendiagnosis penyakit tulang , dengan menggunakan metode fuzzy logic dan 

pengembangan sistem yaitu metode prototipe, penyakit yang diteiliti adalah 

mengumpulkan aturan dan gejala tentang penyakit tulang, teknik pengujian yang 

dilakukan menggunakan teknik pengujian black box. 
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 BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Metode Penelitian ini berisikan lokasi, tempat penelitian, jenis data dan 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

4.1.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian skripsi dilakukan di Rumah Sakit 

Mohammad Hoesin (umum) Palembang dengan Dr.Embong W. 

          Sebagai narasumber yang bekerja sebagai dokter ahli tulang. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 31 Mei 2015 

sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 bersama Dr. Embong W. 

 

4.2. Jenis Data 

4.2.1. Data Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2003:14), data kuantitatif adalah data 

yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan yang 

penulis sertakan adalah data gejala dan nama penyakit tulang. 

4.2.2. Data Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2003:14), data kualitatif adalah data 

yang berbentuk kata, skema, dan gambar disini yang penulis 
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sertakan adalah gambar struktur organisasi,tugas dan tanggung 

jawab. 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

4.3.1. Data Primer 

Menurut Sarwono (2006:8), data primer adalah data yang 

didapat dari sumber pertama baik secara individu seperti hasil 

wawancara.Dalam hal penelitian ini yang penulis dapatkan adalah 

data prosedur penanganan pasien.  

4.3.2. Data Sekunder 

Menurut Sarwono (2006:11), data sekunder adalah data 

primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 

pengumpul data primer ataupun dari pihak lain,biasanya berupa 

sejarah perusahaan,visi dan misi,struktur organisasi.Data sekunder 

yang penulis sertakan adalah data pegawai serta tugas dan 

tanggung jawab. 
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4.3.3. Metode Pustaka 

Menurut Jogiyanto (2008:234), metode pustaka adalah 

metode pengumpuan data dengan cara dibantu dengan buku-buku 

(dari perpustakaan) dan juga didapatkan melalui media internet 

yang berhubungan dengan penulisan skripsi. 

 

4.4. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Terapan. Karena 

penelitian ini ditujukan untuk pemecahan masalah tertentu yang terjadi di 

Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan tujuan menghasilkan 

tindakan aplikatif. Alasan lain adalah karena hasil penelitian ini dapat 

langsung dipakai untuk memecahkan masalah yang dihadapi yang penulis 

temukan selama melakukan penelitian di RSUP dr Moh Husein Palembang. 

 

4.5. Alat dan Metode Pengembangan Sistem 

4.5.1   Alat Pengembangan Sistem 

4.5.1.1   Flowchart 

      Menurut Romney (2006:191) Flowchart atau bagan alir 

adalah teknik analisis yang dipergunakan untuk 

mendeskripsikan. Flowchart menggunakan seperangkat 

simbol untuk menggambarkan prosedur pemrosesan 

transaksi yang dipakai oleh perusahaan dan arus data yang 
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melalui sistem. Simbol flowchart dibagi menjadi beberapa 

simbol, seperti pada Tabel 4.1 : 

Tabel 4.1 Simbol-simbol Flowchart 

No. Simbol Nama Keterangan 

1.   

Dokumen 

Dokumen atau laporan: 

dokumen tersebut dapat 

dipersiapkan dengan tulisan 

tangan, atau dicetak dengan 

komputer. 

2.   

Beberapa 

tembusan 

dari satu 

dokumen 

Digambarkan dengan cara 

menumpuk simbol 

dokumen dengan mencetak 

nomor dokumen di bagian 

depan sudut kanan atas. 

3.   

Input/Output; 

Jumlah/Buku 

besar 

Fungsi input atau output 

apa pun di dalam bagan alir 

program. Juga 

dipergunakan untuk 

mewakili jurnal dan buku 

besar dalam bagan alir 

dokumen. 

4.   

Tampilan 

Informasi yang ditampilkan 

oleh peralatan output on-

line, seperti terminal, 

monitor, atau layar. 

5.   

Pengetikan 

on-line (on-

line keying) 

Masukkan (entry) data 

melalui peralatan on-line 

seperti terminal atau 

personal komputer.  

6.   

Terminal 

atau personal 

komputer. 

Simbol tampilan dan 

pengetikan on-line 

dipergunakan bersama 

untuk mewakili terminal 

dan personal komuter. 

1 

3 
2 
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7.   

 

Pita 

transmisi 

Secara manual 

mempersiapkan nilai total 

untuk pengendalian; 

dipergunakan untuk tujuan 

pengendalian dalam 

memperbandingkan dengan 

nilai total yang dihasilkan 

oleh komputer. 

8.   

Pemrosesan 

dengan 

komputer 

Fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan dengan 

komputer, biasanya 

menghasilkan perubahan 

atas data atau informasi.  

9.   

Proses 

manual 

Pelaksanaan pemrosesan 

yang dilaksanakan secara 

manual. 

10.   

Proses 

pendukung 

Fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan oleh peralatan 

selain komputer. 

11.   

Proses 

pengetikan 

Proses  yang menggunakan 

peralatan pengetikan 

(contoh:key to disk, cash 

register). 

12.   

Disk 

magnetis 

Data disimpan secara 

permanen di dalam disk 

magnetis; dipergunakan 

untuk file utama dan 

database. 

13.   

Pita magnetis 

Data disimpan di dalampita 

magnetis. 

14.   

Disket 

Data di simpan didalam 

disket. 

 Sumber : Romney (2006:198) 

 

4.5.1.2   Data Flow Diagram (DFD) 

      Desain sistem adalah suatu fase dimana diperlukan 

suatu keahlian perencanaan untuk elemen-elemen komputer 

yang akan menggunakan sistem baru. Ada dua hal yang 
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perlu diperhatikan dalam desain sistem yaitu pemilihan 

peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru. 

Salah satu alat bantu yang digunakan dalam desain sistem 

yaitu DFD (Data Flow Diagram) 

      Menurut  Fatta (2007:119), DFD (Data Flow Diagram) 

merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

proses-proses yang terjadi pada sistem yang akan 

dikembangkan. Menggunakan model ini, dengan data-data 

yang terlibat pada masing-masing proses dapat 

diidentifikasi. 

      Menurut Kristanto (2008:61), Data Flow Diagram 

(DFD) adalah model logika data atau proses yang dibuat 

untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana 

tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, 

proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi 

antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada 

data tersebut. Adapun simbol-simbol dari Data Flow 

Diagram (DFD) seperti pada Tabel 4.2  

Tabel 4.2 Simbol-Simbol Desain Sistem Data Flow Diagram (DFD) 

No Simbol Keterangan 

 

1. 

 Proses (Process), menggambarkan bagian 

dari sistem yang mentransformasikan input. 

 

2. 

 

 Entitas Luar (Terminator), bagian luar 

sistem yang berkomunikasi dengan sistem 

yang sedang dikembangkan yang dikenal 
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dengan nama entitas sumber ataupun tujuan. 

 

 

3. 

 Arus Data (Data Flow), menggambarkan 

gerakan data atau informasi dari satu bagian 

yang lain dari sistem. 

 

4. 

 

 Simpanan Data (Data Store), untuk 

membuat model sekelompok paket data atau 

sarana pengumpulan data. 

`     Sumber : Kristanto (2008 :64) 

 

4.5.1.3   Entity Relationship Diagram (ERD) 

      Menurut Kristanto (2008:91), Entity Relationship 

Diagram (ERD) gambaran dunia nyata diistilahkan dalam 

obyek dan relasinya. ERD biasa digunakan untuk 

mengembangkan inisial dari desain basis data.  

       Menurut Fatta (2007:121) Entity Relationship Diagram 

adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi 

dibuat, disimpan dan digunakan dalam sistem bisnis. Entitas 

biasanya menggambarkan jenis informasi yang sama. Ada 3 

(tiga) elemen yang menyusun suatu ERD yang termuat   

dalam tabel 4.3, yaitu: 

Tabel 4.3  Elemen Entity Relationship Diagram (ERD) 

Chen Keterangan 

 Entitas : 

Orang, tempat, atau benda, memiliki nama 

tunggal, ditulis dengan huruf besar, berisi lebih 

dari interface. 
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 Attribute : 

Properti dari entitas, harus digunakan oleh 

minimal 1 proses bisnis, dipecah dalam detail. 

 Relationship : 

Menunjukkan hubungan antar 2 entitas, 

dideskripsikan dengan kata-kata, memiliki 

modalitas (null/not null), memiliki kardinalitas 

(1:1, 1:N atau M:N) 

                   Sumber : Fatta (2007:124) 

 

4.5.2   Teknik Pengembangan Sistem 

      Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan dalam 

penulisan penelitian ini adalah metode pengembangan sistem dengan 

metode Prototipe. 

 

Gambar 4.1 Metode Pengembangan Prototype 

Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian 

terhadap model kerja (prototipe) dari aplikasi baru melalui proses 

interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi 
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dan ahli bisnis. Prototyping disebut juga desain aplikasi cepat (rapid 

application design/RAD) karena menyederhanakan dan mempercepat 

desain system. 

Tahapan-tahapan dalam Prototyping adalah sebagai berikut:  

1 Pengumpulan kebutuhan Pelanggan dan pengembang bersama-sama 

mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, 

mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang 

akan dibuat. 

2 Membangun prototyping Membangun prototyping dengan membuat 

perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada 

pelanggan (misalnya dengan membuat input dan format output)  

3 Evaluasi protoptyping Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah 

prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginann 

pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan diambil. Jika 

tidak prototyping direvisi dengan mengulangi langkah 1, 2 , dan 3. 

4 Mengkodekan sistem Dalam tahap ini prototyping yang sudah di 

sepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai  

5 Menguji sistem Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak 

yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian 

ini dilakukan dengan White Box, Black Box, Basis Path, pengujian 

arsitektur dan lain-lain  
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6 Evaluasi Sistem Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah 

jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan . Jika ya, langkah 7 

dilakukan; jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5.  

7 Menggunakan sistem Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima 

pelanggan siap untuk digunakan . 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Analisis 

Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data terdiri dari data 

gejala, data penyakit, data hubungan gejala dan penyakit. Data-data tersebut 

diperoleh dari hasil survei di RSUP Dr.Muhammad Hoesin Palembang, 

wawancara dan buku yang berhubungan dengan penyakit tulang pada manusia. 

1. Data gejala  

Data-data gejala yang digunakan dalam sistem pakar penyakit tulang ini 

berjumlah 31 gejala. Adapun data-data gejala tersebut dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini :  

Tabel 5.1 Gejala Penyakit 

Kode Gejala Nama Gejala 
G001 Nyeri dalam yang terlokalisasi disendi yang terkena 

G002 Pemakaian sendi berlebihan dan hilang dengan istirahat 

G003 Nyeri malam hari 

G004 kekakuan sendi pada pagi hari 

G005 mudah letih dan lemas 

G006 kulit wajah dan kepala menebal 

G007 dahi dan kulit kepala beralur-alur 

G008 kulit wajah dan kepala biasanya berminyak 

G009 keringat berlebihan terutama ditelapak tangan dan kaki 

G010 jari seperti sosis (daktilitis) 

G011 kuku berbergerigi 

G012 kuku pitting 

G013 nyeri sendi 

G014 rasa hangat 

G015 pembengkakan sendi 

G016 penyulit mata meradang 

G017 nyeri punggung bawah 

G018 kekakuan sendi setelah istirahat 

G019 kekakuan serta nyeri hilang setelah olahraga 
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G020 gerakan-gerakan tangan dan muka yang tidak diinginkan 

G021 kelabilan emosi pada anak-anak 

G022 hilangnya nafsu makan 

G023 bobot badan menurun 

G024 kadang-kadang demam 

G025 keterbatasan gerak yang menimbulkan sakit 

G026 nyeri pada gerak 

G027 nyeri pada waktu istirahat 

G028 pada stadium q dapat menyebabkan kecacatan 

G029 nyeri yang tergantung pada cuaca 

G030 Bunyi jantung berpindah-pindah 

G031 Nyeri tiba-tiba 

 

2. Data penyakit  

Jumlah penyakit yang diolah dalam sistem pakar penyakit tulang ini adalah 7 

macam penyakit. Data-data penyakit ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.2 Daftar Penyakit 

Kode Penyakit Nama Penyakit 
P001 Osteoartritis 

P002 Osteoartropati Hipertrofik 

P003 Artritis Psoriatik 

P004 Artritis Perifer 

P005 Demam Reumatik 

P006 Artritis Reumatik 

P007 Artrosis Deformans 

 

Dari pengetahuan berupa gejala dan penyakit tulang pada manusia, maka 

dapat dibuat basis pengetahuan berupa hubungan atau keterkaitan yang ada antara 

gejala dan penyakit tulang pada manusia. Basis pengetahuan tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 5.3 Basis Pengetahuan 

Kode Gejala 
( G ) 

Kode Penyakit ( P ) 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 

G001 *     *  

G002 *       

G003 *       

G004 *  * *    

G005 *     *  

G006  *      

G007  *      

G008  *      

G009  *      

G010   *     

G011   *     

G012   *     

G013    *    

G014    *    

G015    *  *  

G016   *     

G017   *     

G018    *    

G019    *    

G020     *   

G021     *   

G022      *  

G023      *  

G024     *   

G025      * * 

G026      *  

G027      * * 

G028        

G029       * 

G030     *   

G031       * 

 

Untuk menghasilkan sistem pakar penyakit tulang pada manusia yang baik 

diperlukan pembuatan basis pengetahuan dan basis aturan yang lengkap dan baik 

agar proses inferensi berjalan dengan baik. Basis pengetahuan berupa hubungan 

gejala dan penyakit tulang pada manusia. Basis pengetahuan dapat dilihat pada 
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tabel sebelumnya, yaitu pada tabel basis aturan. Basis aturan diambil dari basis 

pengetahuan yang ada kemudian disusun dalam bentuk aturan (rule). Aturan 

(rule) tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.4 Aturan (Rule) 

Aturan (Rule) Kaidah Produksi (And) 

R1 IF       G001 
AND  G002 
AND  G003 
AND  G004 
AND  G005 
THEN  P001 

R2 IF       G006 
AND   G007 
AND   G008 
AND   G009 
THEN   P002 

R3 IF       G004 
AND   G010 
AND   G011 
AND   G012 
AND   G016 
AND   G017 
THEN   P003 

R4 IF       G004 
AND   G013 
AND   G014 
AND   G015 
AND   G018 
AND   G019 
THEN   P004 

R5 IF       G020 
AND   G021 
AND   G024 
AND   G030 
THEN   P005 

R6 IF       G001 
AND   G005 
AND   G015 
AND   G022 
AND   G023 
AND   G025 
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AND   G026 
AND   G027 
THEN  P006 

R7 IF       G025 
AND   G027 
AND   G029 
AND   G031 
THEN   P007 

 

Dari tabel aturan yang telah didapat, maka dapat terbentuk suatu pohon 

keputusan. Proses pencarian dari pohon keputusan menggunakan Pencarian 

Algoritma Depth First Search (DFS), yaitu proses pencarian dilakukan dari 

suksesor akar (node awal) secara mendalam dalam setiap level dari yang paling 

kiri hingga yang paling akhir (dead-end) atau sampai goal ditemukan. Jika pada 

level yang terdalam (level tertinggi/dead-end) solusi belum ditemukan, maka 

pencarian akan dilanjutkan pada node sebelah kanan dan node yang kiri dihapus 

dari memori. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka 

pencarian akan dilanjutkan pada level sebelumnya. Operasi semacam ini dikenal 

dengan sebutan backtracking. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi 

(Suyanto,2011).  

Pohon keputusan terdiri dari gejala, penyakit, dan busur yang 

menunjukkan hubungan antar objek. Berikut adalah gambar pohon keputusan 

yang terbentuk : 
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G001

G002

G003

G004

G005

P001

G013

G014

G015

G018

G019

P004

G010

G011

G012

G016

G017

P003

G022

G023

G025

G026

G027

P006G029

G031

P007

G006

G007

G008

G009

P002

G020

G021

G024

G030

P005

Sistem Pakar Penyakit Tulang

 

Gambar 5.1. Pohon Keputusan Sistem Pakar  
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Rumus Perhitungan Fuzzy Logic 

Logika fuzzy adalah salah satu cara menangani keadaan tertentu. Konsep 

logika fuzzy ini dikembangkan oleh Lotfi Zadeh. Jika premis dipenuhi maka harus 

diinputkan nilai kabur (fv). Besarnya nilai kabur (fv) yaitu: 0 < fv < 1. Jika premis 

dipenuhi maka nilai kabur (fv = 0).  

Beberapa aturan untuk memakai himpunan kabur (fuzzy sets) 2 adalah  

1. Jika premis dihubungkan dengan logical AND maka digunakan nilai 

inimum dari nilai kabur (fv).  

2. Jika premis dihubungkan dengan logical OR maka digunakan nilai 

maksimum dari nilai kabur (fv).  

3. Jika premis mengandung pernyataan NOT maka nilai kabur adalah :   fv(i)' 

= 1 - fv(i)  

Contoh :  

Dalam aplikasi diambil contoh adalah penyakit Osteoartritis dengan aturan 

If Nyeri dalam yang terlokalisasi disendi yang terkena (G001) 

And Pemakaian sendi berlebihan dan hilang dengan istirahat (G002) 

And Nyeri malam hari (G003) 

And kekakuan sendi pada pagi hari (G004) 

And mudah letih dan lemas (G005) Then Osteoartritis 

Rumus keanggotaan fuzzy 

Nilai Keanggotaan gejala fuzzy adalah 0 – 50 – 100 

5 < 50, 5 > 100 
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Maka dengan tingkatan 

5 / 50 = 0.1 (sangat / sekali) 

5 / 10 = 0.5 ( sedikit agak ) 

Dimasukan dalam nilai bobot setiap gejala nilai nya 0,1 – 1 maka nilai bobot 

diatas 0.5 – 1. (setiap keanggotan gejala 0.9, 0.6, 0.6, 0.7, 0,7) 

Rumus keanggotaan fuzzy setiap penyakit dari gejala yang dipilih adalah 

hasil = (nilai gejala 
2
 ) / 2 

Kepastian = (hasil x 100) /2 

Dimasukan dalam rumus maka 

0.9 * 0.9 = 0.405 
0.6 * 0.6 = 0.18 
0.6 * 0.6 = 0.18 
0.7 * 0.7 = 0.245 
0.7 * 0.7 = 0.245  

Kepastian pakar = 62.75 % 

 

 

 

 

5.1.1 Identifikasi Masalah 

 Adapun masalah dalam penelitian penyakit tulang ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tampilan yang dibuat untuk mempermudah user / pengguna 

dalam mengakses aplikasi sistem pakar untuk memperoleh 

informasi tentang penyakit tulang. 
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2. Menerapkan metode fuzzy logic ke dalam aplikasi system pakar 

penyakit tulang 

3. Mempermudah user / pengguna yang menderita penyakit tulang 

segera mengetahui penyakit yang diderita dari gejala yang dialami 

serta cara pengobatannya. 

 

5.1.2 Alur Sistem Yang Berjalan 

Hasil yang didapat dari mempelajari alur sistem yan berjalan di 

RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang yang telah dilakukan secara 

komputerisasi. Berikut adalah alur sistem yang berjalan dalam studi 

kasus pasien berobat di RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang:
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1. Untuk berobat ke dokter pasien harus membawa kartu berobat 

untuk diserahkan kebagian pendaftaran berobat. 

2. Bagian pendaftaran mencatat no kartu pasien dan membuat no 

antrian yang akan diserahkan kepada pasien. 

3. Pasien menerima no antrian berobat dan membawa no antrian ke 

dokter yang ditunjuk. 

4. Bagian dokter, ada staf yang mencatat no antrian berobat, dan 

dokter menerima dan mencatat keluhan dari apa yang diderita oleh 

pasien dan membuat resep obat yang akan diserahkan kepada 

pasien. 

5. Pasien menerima resep obat dan membawa resep obat tersebut 

kebagian apotek 

6. Bagian apotek menerima dan mencatat resep obat dari pasien dan 

membuat data obat yang akan diterima oleh pasien. 

7. Pasien menerima resep obat yang telah dibuat oleh bagian apotek 

sesuai dari petunjuk resep dokter. 
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Pasien Pendaftaran Dokter Apotek

mulai

Membawa Kartu 

Berobat

Catat No Kartu 

Berobat

Buat No 

Antrian 

Berobat

No Antrian

No Antrian

Catat Resep 

Obat

Data 

Obat

Pasien

Data Obat
Data Obat

selesai

Catat No Kartu 

Berobat & No 

Antrian

Mencatat

Keluhan 

Pasien

Membuat 

Resep Obat 

Resep 

Obat

Sumber : RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang 

Gambar 5.2. Alur Sistem Yang Berjalan 
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5.1.3 Deskripsi Dokumen 

 Deskripsi dokumen yang dibutuhkan dalam aplikasi ini adalah 

dokumen data gejala dan dokumen data penyakit. 

1. Data Gejala 

Data gejala berfungsi untuk mencatat data gejala penyakit, syarat 

yang harus dipenuhi adalah timbulnya penyakit yang disebabkan dari 

gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien, dokumen ini dicatat hanya 

satu rangkap saja, untuk pendistribusian dilakukan oleh manusia atau 

pasien, adapun elemen data untuk data gejala adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.5 Data Gejala 

No Nama Data Jenis Keterangan 

1 Nama Gejala String Nama Gejala 

2 Keterangan String Keterangan 

 

2. Data Penyakit 

Data penyakit berfungsi untuk mencatat data penyakit, syarat yang 

harus dipenuhi adalah pasien telah merasakan penyakit yang muncul 

akibat dari gejala – gejala yang telah dialami oleh pasien data penyakit 

tidak memiliki transaksi yang terjadi, dokumen ini untuk arsip hanya 

satu rangkap saja, untuk pendistribusian dilakukan oleh pasien, adapun 

elemen data untuk data penyakit adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.6 Data Penyakit 

No Nama Data Jenis Keterangan 

1 Penyakit String Nama Penyakit 

2 Definisi String Definisi 

3 Ket String Keterangan 
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5.1.4 Deskripsi Kebutuhan Informasi 

Deskripsi kebutuhan informasi dapat dilihat pada daftar Tabel 

berikut ini :  

Tabel 5.7 Deskripsi Kebutuhan Informasi 

No Informasi Yang Dibutuhkan Tujuan Frekwensi 

1 Data Penyakit Admin Adanya varian baru 

penyakit 

2 Data Gejala Pasien Setiap yang dialami 

oleh pasien 

 

5.1.5 Deskripsi Kebutuhan Aplikasi 

       Menjelaskan kemampuan-kemampuan perangkat lunak 

aplikasi yang akan dibuat, meliputi kebutuhan fungsional perangkat 

lunak (yang berhubungan dengan informasi data atau pengolahan 

data) terhadap sistem yang dibangun. 

a. Aplikasi pengolahan data penyakit 

Aplikasi pengolahan data bisa mengolah data penyakit yang 

dialami oleh pasien. 

b. Aplikasi pengolahan data gejala 

Aplikasi bisa mengolah data gejala – gejala yang bersumber 

dari penyakit yang dialami oleh pasien. 

 

5.1.6 Deskripsi Kebutuhan Fungsional  

Definisi kebutuhan fungsional dan non fungsional antara lain, 

sebagai berikut: 
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a. Kebutuhan fungsional 

Kebutuhan fungsional aplikasi ini harus mempunyai 

kemampuan dan kelebihan, aplikasi harus mampu mencatat 

data penyakit dan data gejala penyakit, aplikasi mampu 

mengolah data penyakit serta gejala-gejala, aplikasi 

menyediakan informasi tentang definisi penyakit dan 

memberikan solusi pengobatannya aplikasi secara online jika 

dibutuhkan, sistem menerima segala akses dari akun yang 

telah terverifikasi untuk menyimpan entry data. 

b. Kebutuhan non fungsional 

Kebutuhan non fungsional aplikasi ini meliputi dari keamanan, 

kinerja, dan juga desain tampilan dari aplikasi yang dibuat 

menarik, adapun penjelasan nya adalah Security (aplikasi 

hanya bisa diakses oleh pengguna yang berhak), Performance 

(respon aplikasi tidak boleh lebih dari 3 detik), Interface 

(tampilan menu yang standar, sehingga memudahkan user 

dalam menjalankan aplikasi penjualan ini dengan mudah). 
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5.1.7 Pemodelan Diagram 

5.1.7.1 Data Flow Diagram (DFD) 

5.1.7.1.1    Diagram Konteks 

Bentuk diagram konteks dalam penelitian sistem pakar 

penyakit tulang seperti pada gambar berikut   

Admin

Sistem Pakar 

Penyakit Tulang 

Metode Fuzzy Logic

User

Data Gejala

Data Penyakit

Data User / Anggota

Data User / Anggota

Data Gejala
Hasil Diagnosa

Data Username, password

Pilih Gejala

 

Gambar 5.3 Diagram Konteks Sistem Pakar Penyakit Tulang 

 

5.1.7.1.2 Diagram Level 0 

Adapun pengembangan dari diagram konteks dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Admin
1.0P 

Proses 

Input Gejala
gejala

2.0P 

Proses 

Input Penyakit

Data gejala

Data penyakit
penyakit

3.0P 

Proses 

Pendaftaran
User

Data user
anggota

4.0P 

Proses 

Login

Data user / pass

5.0P 

Proses 

Penelusuran 

Penyakit

Pilih Gejala

6.0P 

Proses 

Hasil diagnosa

Hasil Diagnosa

Data Gejala 

Data user

 

Gambar 5.4 Diagram Level 0 Sistem Pakar Penyakit Tulang 

 

5.1.7.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Adapun bentuk erd sistem pakar penyakit tulang bisa dilihat 

pada gambar sebagai berikut : Rancangan model erd adalah bentuk 

rancangan model IDEF1X (Hanif Al-Fatta, 2007 : 124). 
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penyakit

- kode_penyakit *

- nama_penyakit

- definisi

- keterangan

Gejala

- kode_gejala *

- nama_gejala

- ahp

Relasi

- kode_penyakit **

- kode_gejala **

Penyebab

- kode_penyebab *

- nama_penyebab

Aturan

- kode_penyakit **

- kode_penyebab **

Jawaban

- kode_penyakit **

- kode_solusi **

Solusi

- kode_solusi *

- nama_solusi 

N

M

M

M

M

M

 

Gambar 5. 5 Entity Relationship Diagram 

 

5.2 Desain Sistem 

5.2.1 Desain Alur Sistem Yang Diusulkan 

A. Flowchart 

       Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan 

maka flowchart  aplikasi system pakar dapat dilihat pada 

Gambar berikut ini: 
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User / Pasien

start

konsultasi

Masukan 

data

Tampil 

pertanyaan 

gejala (ya / 

tidak)

lanjut

Pilih 

gejala 2

lanjut

Pilih 

gejala n

Hasil diagnosa

dan nilai fuzzy

lanjut

ya

tidak

end

tidak

tidak

hasil = (nilai gejala 
2
 ) / 2

Kepastian = (hasil x 100) / 2

hasil = (nilai gejala 
2
 ) / 2

Kepastian = (hasil x 100) / 2

hasil = (nilai gejala 
2
 ) / 2

Kepastian = (hasil x 100) / 2

ya

ya

 

Gambar 5.6 Flowchart sistem pakar  

5.2.2 Desain Database 

Desain tabel yang digunakan untuk menentukan struktur dari tabel-

tabel yang akan dibuat berisikan nama-nama field, type field dan 

ukurannya, dimana tabel-tabel tersebut digunakan untuk menampung 

data. Dalam desain sistem informasi akan dibuat 3 (tiga) tabel yang 
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akan disimpan dalam sebuah database. Adapun desain tabel adalah 

sebagai berikut: 

1. Tabel Penyakit 

Tabel Penyakit digunakan untuk menampung data Penyakit. 

Nama Tabel  : Penyakit 

Primary Key  : kode_penyakit 

Tabel 5.8 Desain Tabel Data Penyakit 

No Field Tipe Data Panjang Keterangan 

1 * kode_penyakit Varchar 5 Kode Penyakit 

2 Penyakit Varchar 30 Nama Penyakit 

3 Definisi Text 100 Definisi 

4 Ket Text 100 Keterangan 

 

 

2. Tabel Data Gejala Penyakit 

Tabel data gejala digunakan untuk menampung data gejala 

penyakit. 

Nama tabel  : Gejala 

Primary Key  : kode_gejala 

Foreign Key  : - 

 

Tabel 5.9 Desain Tabel Data Gejala 

No Field Tipe Data Panjang Keterangan 

1 * kode_gejala Varchar 5 Kode gejala 

2 Gejala Varchar 5 Nama Gejala 

3 Nilai Varchar 10 Nilai 
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3. Tabel Relasi 

Tabel peta digunakan untuk menampung data relasi. 

Nama Tabel  : relasi 

Primary Key  : kode_relasi 

Foreign Key  : kode_penyakit, kode_gejala 

 

Tabel 5.10 Desain Tabel Data Relasi 

No Field Tipe Data Panjang Keterangan 

1 * kode_relasi Varchar 5 Kode Relasi 

2 ** kode_penyakit Varchar 5 Kode Penyakit 

3 ** kode_gejala Varchar 5 Kode Gejala 

 

 

 

5.2.3 Desain Interface 

1. Desain Halaman Anggota 

a. Login Anggota 

1.  Desain Tampilan Hak Akses Anggota 

  Desain tampilan awal pada bagian anggota merupakan 

tampilan awal aplikasi system pakar penyakit tulang. Desain 

tampilan hak akses anggota dapat dilihat pada Gambar sebagai 

berikut : 
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header

Judul dan gambar

beranda anggota Informasi penyakit Tentang kami

Login anggota

footer

username

password

login daftar

 

Gambar 5.7 Desain Halaman Login Anggota 

 

2.  Desain Halaman Utama Anggota 

  Desain halaman utama anggota  adalah halaman untuk 

menampilkan halaman hak akses anggota aplikasi sistem pakar 

penyakit tulang. Desain halaman dapat dilihat pada Gambar berikut  

header

Judul dan gambar

beranda Informasi penyakit Penelusuran Penyakit Usulan penyakit

Halaman depan sistem anggota

footer

logout

 

Gambar 5.8 Desain Halaman Utama Anggota 
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3.  Desain Halaman Informasi Penyakit 

  Desain halaman informasi penyakit untuk menampilkan 

informasi daftar penyakit dari hasil sumber pencarian. Desain 

halaman informasi penyakit dapat dilihat pada Gambar berikut : 

header

Judul dan gambar

beranda Informasi penyakit Penelusuran Penyakit Usulan penyakit

Informasi Penyakit

footer

logout

cari tampilkan

Daftar penyakit

Nama penyakit definisi

 

Gambar 5.9 Desain Halaman Informasi Penyakit 

 

4.  Desain Halaman Penelusuran Penyakit 

   Desain halaman penelusuran penyakit adalah halaman 

untuk mengisi pilihan daftar gejala yang dialami oleh anggota. 

Desain halaman penelusuran penyakit dapat dilihat pada Gambar 

berikut : 
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header

Judul dan gambar

beranda Informasi penyakit Penelusuran Penyakit Usulan penyakit

Penelusuran Penyakit

footer

logout

gejala

gejala

gejala

gejala

gejala

gejala

pilih

 

Gambar 5.10 Desain Halaman Penelusuran Penyakit 

 

b. Tampilan untuk umum / pengguna 

        1.      Tampilan Halaman Home 

  Desain tampilan home merupakan tampilan awal seluruh 

aplikasi Sistem pakar penyakit tulang. Desain tampilan home 

dapat dilihat pada Gambar berikut : 

Header

Gambar dan judul

home
Informasi 

Penyakit

Penelusuran 

Penyakit
daftar

Usulan 

Penyakit
Tentang Kami login

Web Sistem pakar ( c ) 2015

Isi halaman home

  

Gambar 5.11 Desain Tampilan Home 
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2. Desain Form Input Anggota 

 Desain form input  anggota  merupakan form untuk 

anggota penyakit dalam memakai aplikasi sistem. Desain 

tampilan form input anggota dapat dilihat pada Gambar berikut : 

Header

Gambar dan judul

home profil Tata cara daftar Tentang kami login

Web Sistem pakar ( c ) 2015

Isi halaman pendaftaran 

Nama konsumen

No Hp

Alamat

Username

Password

daftar

 

Gambar 5.12 Desain Form Input Anggota 

5.3  Implementasi Hasil Desain Sistem 

5.3.1.  Implementasi Database 

Dari hasil implementasi yang telah dibuat, maka 

pembuatan basis data dilakukan dengan menggunakan bahasa 

SQL, dimana aplikasi pemograman yang digunakan adalah 

PHP MyAdmin. Implementasi database dapat dilihat pada 

Tabel sebagai berikut : 

Nama Basis Data   : web_tulang 

Directory   : d:\AppServ\www\web_tulang 
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Tabel 5.11 Implementasi Database 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 User Menyimpan data user 

2 Penyakit Menyimpan data penyakit 

3 Gejala Menyimpan data gejala 

4 Relasi Menyimpan data relasi 

 

Adapun hasil tampilan desain database yang dibuat di dalam phpmyadmin 

bisa dilihat dalam gambar 5.12 berikut : 

 

Gambar 5.13 Tampilan Database 

5.3.2.  Implementasi Interface 

Implementasi interface dapat dilihat pada Tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 5.12 Implementasi Interface 

No Nama Interface Kegunaan 

1 Halaman Teras Tampilan menu utama aplikasi 

2 Halaman anggota 
Merupakan informasi anggota dan login 

anggota 

3 Halaman informasi penyakit Merupakan informasi tentang penyakit 

4 Halaman tentang kami 

Merupakan informasi tentang kami 

pembuat aplikasi sistem pakar penyakit 

tulang  
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Tampilan Interface Halaman Home 

Tampilan halaman home dari aplikasi adalah tampilan awal aplikasi pada 

saat pertama kali dibuka, merupakan halaman yang isi nya menginformasikan 

tentang aplikasi dan ucapan selamat datang, untuk tampilan gambar bisa dilihat 

pada gambar 5. 13 berikut  

 

Gambar 5.14 Tampilan Halaman Home 

 

Tampilan Interface Halaman Anggota 

Tampilan halaman anggota berfungsi untuk melakukan pendaftaran dari 

pengguna menjadi anggota yang dilakukan oleh user untuk masuk kedalam sistem 

dan menggunakan sistem, untuk tampilan gambar bisa dilihat pada gambar 5.14 

berikut  
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Gambar 5.15 Tampilan Halaman Anggota 

 

Tampilan Interface Halaman Informasi Penyakit 

Tampilan halaman informasi penyakit berfungsi untuk menampilkan 

daftar pengertian penyakit tulang, untuk tampilan gambar bisa dilihat pada 

gambar 5.15 berikut  

 

Gambar 5.16 Tampilan Halaman Informasi Penyakit 
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Tampilan Interface Registerasi User 

Tampilan halaman registrasi user menjadi anggota berfungsi untuk 

menampilkan user yang telah mendaftar kedalam sistem, untuk tampilan gambar 

bisa dilihat pada gambar 5.16 berikut  

 

Gambar 5.17 Tampilan Halaman Hasil Registrasi User 
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Tampilan Interface Halaman Anggota 

Tampilan halaman anggota berfungsi menampilkan halaman utama dari 

hak akses anggota untuk menelususri penyakit, untuk tampilan gambar bisa dilihat 

pada gambar 5.17 berikut  

 

 Gambar 5.18 Tampilan Halaman Anggota  
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Tampilan Interface  Penelusuran Penyakit 

Tampilan halaman penelusuran penyakit berfungsi untuk menampilkan 

daftar gejala yang akan dipilih oleh anggota. Tampilan Gambar 5.18 sebagai 

berikut. 

 

Gambar 5.19  Tampilan Halaman Penelusuran Penyakit 
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Tampilan Interface  Penelusuran Penyakit Lanjutan 

Tampilan halaman penelusuran penyakit berfungsi untuk menampilkan 

daftar gejala yang akan dipilih oleh anggota. Tampilan Gambar 5.19 sebagai 

berikut. 

 

Gambar 5.20 Tampilan Halaman Penelusuran Penyakit Lanjutan 
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Tampilan Interface Hasil Diagnosa  

Tampilan halaman hasil diagnosa berfungsi untuk hasil dari pemilihan 

gejala-gejala penyakit pada saat anggota memilih tombol tidak maka akan tampil 

hasil diagnose penyakit. Tampilan gambar 5.20 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 5.21 Tampilan Halaman Hasil Diagnosa  
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Tampilan Interface Usulan Penyakit 

Tampilan halaman usulan penyakit berfungsi untuk jika anggota 

menemukan atau mempunyai usulan terhadap daftar gejala dan daftar penyakit 

yang kurang. Tampilan pada gambar 5.21 berikut  

 

Gambar 5.22 Tampilan Halaman Usulan Penyakit 

 

5.4.  Teknik Pengujian 

       Penulis melakukan pengujian dengan menggunakan metode balck-

box untuk mengetahui apakah aplikasi sudah sesuai dengan yang 

diharapkan oleh penulis.Tabel pengujian black-box pada Validasi 

login admin aplikasi  
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       Pengujian black-box pada Validasi login admin dapat diihat 

Pada Tabel  

Tabel 5.9 Pengujian black-box pada Validasi login Admin  

No 
Skenario 

Pengujian 
Test case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

1. Mengosongkan 

semua isian 

data login, lalu 

langsung 

mengklik 

tombol ‘login’. 

Username: 

- 

Password: 

- 

Sistem akan 

menolak akses 

login dan 

menampilkan 

pesan “Username 

atau Password 

Salah” 

Sesuai 

harapan 
Valid 

2. Hanya mengisi 

data Username 

dan 

mengosongkan 

data Password, 

lalu langsung 

mengklik 

tombol ‘login’. 

Username:  

admin 

Password: 

- 

Sistem akan 

menolak akses 

login dan 

menampilkan 

pesan “Username 

atau Password 

Salah” 

 

 

 

Sesuai 

harapan 
Valid 

3. Hanya mengisi 

data Password 

dan 

mengosongkan 

data 

Username, lalu 

langsung 

mengklik 

tombol ‘login’. 

Username: 

- 

Password: 

123 

Sistem akan 

menolak akses 

login dan 

menampilkan 

pesan “Username 

atau Password 

Salah” 

Sesuai 

harapan 
Valid 

4. Menginputkan 

dengan kondisi 

salah satu data 

benar dan satu 

lagi salah, lalu 

langsung 

mengklik 

tombol ‘login’. 

Username: 

admin 

(benar). 

Password: 

123456 

(salah). 

Sistem akan 

menolak akses 

login dan 

menampilkan 

pesan “Username 

atau Password 

Salah” 

Sesuai 

harapan 
Valid 

5. Menginputkan 

data login yang 

benar, lalu 

mengklik 

Username: 

admin 

Password: 

admin 

Sistem menerima 

akses login dan 

kemudian 

langsung 

Sesuai 

harapan 
Valid 
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tombol ‘login’. menampilkan 

pesan “login 

Berhasil” 

 

 

 

1. Tabel pengujian black-box pada Validasi input data anggota  

       Pengujian black-box pada Validasi input anggota penyakit 

dapat diihat Pada Tabel. 

Tabel 5.10 pengujian black-box pada Validasi input data admin 

No 
Skenario 

Pengujian 

Test 

case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

1. Mengosongkan 

semua isian data 

input, lalu 

langsung 

mengklik 

tombol ‘save’. 

                  

- 

 

Sistem akan 

menolak akses 

input dan 

menampilkan 

pesan “Maaf, 

Data Anda belum 

lengkap”. 

Sesuai 

harapan 
Valid 

2. Menginputkan 

dengan kondisi 

salah satu data 

dikosongkan, 

lalu langsung 

mengklik 

tombol ‘daftar’. 

     

     - 

Sistem akan 

menolak akses 

input dan 

menampilkan 

pesan “Maaf, 

Data Anda belum 

lengkap” 

Sesuai 

harapan 
Valid 

 

3 

Menginputkan 

seluruh data 

dengan kondisi 

salah satu data 

terisi dan data 

yang lain 

kosong 

mengklik 

tombol ‘daftar’. 

    

     - 

Sistem akan 

menolak akses 

input dan 

menampilkan 

pesan  
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4. Menginputkan 

seluruh data, 

lalu mengklik 

tombol ‘daftar’. 

     - Sistem menerima 

akses dan 

menampilkan 

pesan “Data 

Telah 

Disimpan!!!!” dan 

menampilkan 

hasil inputan. 

Sesuai 

harapan 
Valid 

 

 

 

5.5  Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan maka beberapa yang perlu 

dipersiapkan untuk operasional sistem yang telah di buat yaitu: 

1. Operasional Sistem 

       Aplikasi system pakar penyakit tulang yang dapat mengelolah data-

data penyakit, data gejala penyakit, dan beberapa data lain yang terdapat 

pada aplikasi yang digunakan untuk mencatat atau menginput, mencari 

data, menghapus, mengedit data, serta membuat mencetak laporan dari 

data yang telah diinputkan. 

        Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah para pengguna untuk mencari informasi pada penyakit 

tulang, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu dalam 

proses penginputan data tersebut. 

2. Sumber Daya Manusia 

Adanya operator aatau administrator untuk menginput data – data 

kedalam aplikasi sistem pakar penyakit tulang.    
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3. Perangkat Pendukung 

        Untuk mendukung kelancaran proses penggunaan sistem, komputer 

hendaknya disiapkan dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Personal komputer dengan processor Core i3. 

2. Appserv dan PHP MyAdmin 2.10.2. 

3. DVD ROM drive untuk mempermudah instalasi. 

4. Operating system, Microsoft Wins 7 Starter atau versi sesudahnya. 

5. Mouse, keyboard, printer. 

6. RAM minimal 2GB. 

7. Harddisk 160 GB atau lebih. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian program, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aplikasi sistem pakar ini dapat dipakai untuk mengetahui penyakit 

tulang dan solusi pengobatan terpadu berdasarkan informasi yang 

diberikan user dengan menggunakan metode fuzzy logic. 

2. Aplikasi sistem pakar ini memudahkan user memasukkan data dan 

memperoleh prediksi penyakit tulang dengan cepat. 

3. Berdasarkan data ketertarikan dan kepuasan user terhadap aplikasi ini 

dapat dikatagorikan cukup user friendly. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian program, maka penulis 

memberikan saran untuk penelitian yang akan datang sebagai berikut: 

1. Mengembangkan aplikasi sistem pakar ini menggunakan metode fuzzy 

logic. 

2. Membuat aplikasi ini dapat diakses selain web, tetapi juga dengan 

mobile sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya.
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3. Meningkatkan persentase ketertarikan dan kepuasan user terhadap 

aplikasi ini dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada style menu 

dan grafis. 


