
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pakar 

Ada beberapa definisi sistem pakar menurut beberapa ahli diantaranya 

adalah: 

1. Menurut Siswanto (118:2010) sistem pakar adalah program komputer 

yang didalamnya menangani suatu masalah dan membutuhkan 

seorang pakar untuk membantu menangani pemasalahan dengan 

menggunakan nalar seperti manusia sehingga hasil penyelesaian 

masalah yang didapat sama dengan seorang pakar.  

2. Menurut Kusrini (10:2006), sistem pakar adalah sistem berbasis 

komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta dan teknik 

penalarannya dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat 

dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. 

3. Sistem pakar menurut Kusumadewi (2003) adalah sistm yang 

berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar 

komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan 

oleh para ahli. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa sistem pakar adalah kumpulan pengetahuan yang dimiliki oleh 

seseorang yang telah ahli dalam bidang tertentu untuk menyelesaikan 

sebuah permasalahan yang kemudian pengetahuan tersebut nantinya 

dipindahkan kedalam komputer, sehingga pengetahuan tersebut dapat 

membantu sesorang dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang 

dilakukan oleh pakar. 

Menurut Sutojo,dkk (163:2011) ada enam hal yang menjadi konsep 

dasar sistem pakar yaitu kepakaran, pakar, pemindahan kepakaran, 

inferensi, aturan-aturan (rule) dan kemampuan menjelaskan. Selain itu, 

sistem pakar dengan seorang pakar mempunyai perbedaan. Darkin (1994) 

mengemukakan perbandingan kemampuan antara sistem pakar dengan 
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seorang pakar. Tabel perbandingan kemampuan pakar dengan sistem pakar 

dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Perbandingan kemampuan pakar dengan sistem pakar  

Factor Seorang Pakar Sistem Pakar 

Time availibility Hari kerja Setiap saat 

Geografis Lokal/tertentu Dimana saja 

Keamanan Tidak tergantikan Dapat diganti 

Perishable/dapat 

habis 

Ya  Tidak 

Performansi  Variable Konsisten 

Kecepatan Variable Konsisten 

Biaya Tinggi Terjangkau 

(Sumber: Arhami, 6: 2004) 

Terdapat beberapa alasan bagi suatu perusahaan untuk mengadopsi 

sistem pakar menurut Turban, dkk (717-718:2005). Pertama, pakar 

diperusahaan tersebut bisa pensiun atau keluar. Sistem pakar adalah alat 

yang luar biasa untuk mempertahankan pengetahuan profesional yang 

penting terhadap persaingan. Kedua, pengetahuan tertentu perlu 

didokumentasikan atau dianalisis. Sistem pakar adalah alat yang sangat 

bagus untuk mendokumentasikan pengetahuan profesional untuk analisis 

atau perbaikan. Ketiga, pendidikan dan pelatihan adalah hal yang penting 

tetapi merupakan tugas yang sulit. Sistem pakar adalah alat yang bagus 

untuk pelatihan pegawai baru dan penyebaran pengetahuan dalam 

organisasi. Akhirnya, acapkali langka dan mahal. Sistem pakar 

memungkinkan pengetahuan diransfer lebih mudah dengan biaya yang 

rendah.  

2.1.1 Struktur Sistem Pakar 

Ada dua bagian penting dari sistem pakar, yaitu lingkungan 

pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi 

(consultation environment). Lingkungan pengembangan digunakan oleh 
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pembuat sistem pakar untuk membangun komponen-komponennya dan 

memperkenalkan pengetahuan ke dalam knowledge base  (basis 

pengetahuan). Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna untuk 

berkonsultasi sehingga pengguna mendapatkan pengetahuan dan nasihat 

dari sistem pakar layaknya berkonsultasi dengan seorang pakar (Sutojo dkk, 

2011).  

Komponen-komponen yang penting dalam sebuah sistem pakar dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

        

Gambar 2.1 Komponen sistem pakar 

(Sumber: Sutojo dkk, 167: 2011) 

Pengembangan sistem pakar dibagi menjadi dua generasi. Kebayakan 

sistem pakar generasi pertama menggunakan aturan jika-maka untuk 

merepresentasikan dan menyimpan pengetahuannya. Sistem pakar generasi 

kedua jauh lebih fleksibel dalam mengadopsi banyak representasi 

pengetahuan dan metode pengebangan. Sistem tersebut dapat diintegrasikan 

jaringan syaraf dengan inferensi berbasis-aturan untuk mencapai performa 
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keputusan yang lebih tinggi. Perbandingan antara sistem konvensional dan 

sistem pakar dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Perbandingan sistem konvensional dan sistem pakar 

 Sistem Konvensional  Sistem Pakar 

Informasi dan pengolahannya 

biasanya digabungkan dalam satu 

program berurutan 

Basis pengetahuan secara nyata 

dipisahkan dari mekanisme 

pengolahan (inferensi) (misalnya, 

aturan pengetahuan dipisahkan dari 

kontrol). 

Program tidak melakukan 

kesalahan (programer atau 

pengguna yang membuat 

kesalahan). 

Program dapat membuat kesalahan. 

Biasanya tidak menjelaskan 

mengapa data input diperlukan atau 

bagaimana kesimpulan dihasilkan. 

Penjelasan adalah bagian dari 

sebagian besar sistem pakar. 

Memerlukan semua data input. 

Berfungsi tidak tepat jika ada data 

yang hilang kecuali juka telah 

dirancang demikian. 

Tidak memerlukan semua fakta 

awal. Biasanya dapat tiba pada 

kesimpulan yang masuk akal 

sekalipun ada fakta yang hilang. 

Perubahan dalam program sangat 

membosankan (kecuali dalam 

Decisian Support Systems (DSS)). 

Perubahan dalam aturan mudah 

dilakukan. 

Sistem beroperasi hanya jika telah 

lengkap. 

Sistem dapat beroperasi dengan 

hanya sedikit aturan (seperti dalam 

prototipe pertama). 

Eksekusi dilakukan pada bisnis 

algoritma langkah demi langkah. 

Eksekusi dilakukan menggunakan 

heuristik dan logika. 

Manipulasi efektif pada database 

besar. 

Manipulasi efektif pada basis 

pengetahuan besar. 

Representasi dan penggunaan data Representasi dan penggunaan 

pengetahuan. 

Efisiensi biasanya menjadi tujuan 

utama. Efektifitas penting hanya 

untuk DSS 

Efektivitas adalah tujuan utama. 

Mudah menangani data kuantitatif Mudah menangani data kualitatif. 

Menggunakan representasi data 

numerik. 

Menggunakan representasi. 

pengetahuan simbolik dan numerik 

Menyerap, memeperbesar, dan 

mendistribusikan akses ke data atau 

informasi numerik. 

Mendistribusikan, memperbesar, dan 

mendistribusikan akses ke penilaian 

atau pengetahuan. 
(Sumber: Turban dkk, 717: 2005) 
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2.1.2 Ciri-Ciri Sistem Pakar 

Menurut Sutojo, dkk (162:2011) ada beberapa ciri-ciri sistem pakar 

yaitu sebagai berikut: 

1. Terbatas pada domain keahlian tertentu. 

2. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau 

tidak pasti. 

3. Dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. 

4. Bekerja berdasarkan kaidah / rule tertentu. 

5. Mudah dimodifikasi. 

6. Basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah. 

7. Keluarannya bersifat anjuran. 

8. Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai, dituntun 

oleh dialog dengan pengguna. 

 

2.1.3 Keuntungan Sistem Pakar 

Ada banyak keuntungan bila menggunakan sistem pakar, diantaranya 

adalah (Arhami, 10:2005):  

1. Menjadikan pengetahuan dan nasihat lebih mudah didapat 

2. Meningkatkan output yang produktivitas 

3. Menyimpan kemampuan dan keahlian pakar. 

4. Meningkatkan penyelesaian masalah – menerusi panduan pakar, 

penerangan, sistem pakar khas. 

5. Meningkatkan reabilitas 

6. Memberikan respon yang cepat 

7. Merupakan panduan yang cerdas 

8. Dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan 

mengandung ketidakpastian. 

9. Basis data cerdas, bahwa sistem pakar dapat digunakan untuk 

mengakses basis data dengan cara cerdas. 
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Selain keuntungan diatas, seperti halnya sistem lainnya juga memiliki 

kelemahan, diantaranya adalah (Arhami, 10:2005): 

1. Masalah dalam mendapatkan pengetahuan di mana pengetahuan tidak 

selalu bisa didapatkan dengan mudah, karena kadang kala pakar dari 

masalah yang kita buat tidak ada, dan kalaupun ada kadang 

pendekatan yang dimiliki oleh seorang pakar berbeda-beda. 

2. Untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas 

tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk 

pengambangan dan pemeliharaannya. 

3. Boleh jadi sistem tidak dapat membuat keputusan 

4. Sistem pakar tidaklah 100% menguntungkan, walaupun seorang tetap 

tidak sempurna atau tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu diuji 

ulang secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini manusia tetap 

menjadi faktor dominan. 

 

2.1.4 Area Permasalahan Aplikasi Sistem Pakar 

Menurut Sutojo, dkk (162-163:2011) biasanya aplikasi sistem pakar 

menyentuh beberapa permasalahan berikut: 

1. Interpretasi: Menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data sensor. 

2. Prediksi: Memperkirakan akibat yang mungkin dari situasi yang 

diberikan. 

3. Diagnosis: Menyimpulkan kesalahan sistem berdasarkan gejala 

(symptoms). 

4. Disain: Menyusun objek-objek berdasarkan kendala. 

5. Planning: Merencanakan tindakan 

6. Monitoring: Membandingkan hasil pengamatan dengan proses 

perencanaan.  

7. Debugging: Menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem. 

8. Reparasi: Melaksanakan rencana perbaikan. 

9. Instruction: Diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan pelajar. 

10. Control: Diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan sistem. 
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2.2 Aplikasi Mobile 

Pengertian aplikasi adalah program yang siap digunakan dan dibaut 

untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta 

penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh sustu sasaran yang 

akan dituju (Juansyah, 2015). Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan 

yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem aplikasi mobile 

merupakan aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah 

dengan mudah dari satu tempat ketempat lain lain tanpa terjadi pemutusan 

atau terputusnya komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat 

nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler dan PDA.  

2.3 Android 

Menurut Nasruddin Safaat h (Pemrograman aplikasi mobile 

smartphone dan tablet PC berbasis android, 1:2012) android adalah sebuah 

sistem operasi pada handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada 

sistem operasi Linux.  

2.4 Metode Forward Chaining 

Pengertian Chain (rantai) adalah perkalian inferensi yang 

menghubungkan suatu permasalahan dengan solusinya. Forward chaining  

adalah pendekatan yang dimotori data (data-driven) (Arhami, 20:2004). 

Forward chaining merupakan teknik pencarian yang dimulai dengan fakta 

yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian 

IF dari rules IF-THEN. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian IF, maka 

rule tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta 

baru (bagian THEN) ditambahkan ke dalam database. Setiap kali 

pencocokan, dimulai dari rule teratas. Setiap rule hanya boleh dieksekusi 

sekali saja. Proses pencocokan berhenti bila tidak ada lagi rule yang bisa 

dieksekusi. Metode pencarian yang digunakan adalah Depth-First Search 

(DFS), Breadth-First Search (BFS) atau Best First Search (Sutojo dkk, 

171:2011). Ilustrasi proses forward chaining dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Proses Forward Chaining 

(Sumber: Arhami, 2005) 

Beberapa karakteristik forward chaining yaitu (Arhami, 114:2005): 

1. Perencanaan, monitoring, control 

2. Disajkan untuk masa depan 

3. Antecedent ke konsekuen 

4. Data memandu, penalaran dari bawah ke atas 

5. Bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi apa yang mengikuti fakta. 

6. Breadth first search dimudahkan. 

7. Antecendent menentukan pencarian. 

8. Penjelasan tidak difasilitasi. 

 

2.5 Unified Modeling Language (UML) 

Unified modeling language (UML) adalah sebuah alat bantu yang 

digunakan para pengembang perangkat lunak untuk merancang sebuah 

sistem yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan (Nugroho, 2005).  

Sebelumnya untuk mendapatkan spesifikasi yang sesuai dengan 

keinginan kan kebutuhan pengguna, para pengembang melakukan 

pemodelan-pemodelan secara visual. Dengan pemodelan menggunakan 

UML, pengembang dapat melakukan (Nugroho, 2005): 

1. Tinjauan umum bagaimana arsitektur sistem secara keseluruhan 

2. Penelaahan bagaimana objek-objek dalam sistem saling mengirimkan 

pesan dan saling bekerjasama satu dengan yang lain. 
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3. Menguji apakah sistem atau oerangkat lunak sudah berfungsi seperti 

yang seharusnya. 

4. Dokumentasi sistem atau perangkat lunak untuk keperluan tertentu 

dimasa yang akan datang. 

 

2.5.1 Tujuan UML 

Tujuan UML diantaranya adalah sebagai berikut (Yasin, 268: 2012): 

1. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan yang ekspresif 

untuk mengembangkan sistem dan yang dapat saling menukar model 

dengan mudah dan dimengeti secara umum. 

2. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemrograman dan proses rekayasa. 

3. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. 

 

2.5.2 Use Case Diagram 

Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk 

kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem 

informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan 

siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu (Shalahuddin, 2013).  

Sedangkan menurut Yasin (269:2012) use case diagram adalah 

gambar dari beberapa atau seluruh aktor dan use case dengan tujuan 

mengenali interaksi mereka dalam suatu sistem. Use case diagram 

menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, yang 

ditekan adalah “apa” yang diperbuat dalam sistem, dan bukan “bagaimana”. 

Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara actor dengan 

sistem. Use case menggambarkan kata kerja seperti login ke sistem, 

maintenance user dan sebagainya. Simbol-simbol use case diagram dapat 

dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Simbol use case diagram  

Simbol Keterangan 

 Aktor: seseorang atau sesuatu yang 

berinteraksi dengan sistem yang sedang 

dikembangkan. 

 Use case: peringkat tertinggi dari 

fungsionalitas yang dimiliki sistem 

 Association: adalah relasi antara actor 

dan use case. 

 Generalisasi: untuk memperlihatkan 

struktur pewaris yang terjadi. 

(Sumber: Yasin, 270: 2012)  

2.5.3 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, 

digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu 

operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktifitas lainnya seperti use 

case atau interaksi. Activity diagram berupa flowchart yang digunakan 

untuk memperlihatkan aliran kerja dari sistem. Simbol-simbol activity 

diagram dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Simbol Activity daigram  

Simbol Keterangan 

 Titik awal 

 Titik akhir 

  Fork; untuk menunjukkan kegiatan 

yang dilakukan secara paralel.  

 Activity 

 Rake; menunjukkan adanya 

dekomposisi.  

 Tanda waktu 
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Tabel 2.4 Simbol Activity diagram (lanjutan) 

Simbol Keterangan 

 Tanda penerimaan 

 Aliran akhir (flow final) 

 Pilihan untuk pengambilan keputusan 

(Sumber: Yasin, 271: 2012) 

2.6 Black Box Testing 

Menurut Mustaqbal, dkk (2015) Black Box Testing berfokus pada 

spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan 

kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi 

fungsional program. Sedangkan menurut Shalahuddin dan Rosa (2013) 

adalah menguji perangkat  lunak dari  segi  spesifikasi  fungsional  tanpa 

menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat 

lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Black Box Testing 

bukanlah solusi alternatif dari White Box Testing tapi lebih merupakan 

pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh White Box 

Testing.  

2.7 Unit Test 

Pengujian Unit (Unit Testing) adalah pengujian yang difokuskan pada 

unit terkecil dari program (modul). Pengujian ini didasarkan pada informasi 

dari deskripsi perancangan detil perangkat lunak (Wibisono dkk, 2002). 

Pada umumnya pengujian ini dilakukan secara white-box dan source code 

based testing dengan melakukan pengecekan jalur khusus pada struktur 

kendali modul untuk meyakinkan kelengkapan cakupan dan deteksi 

maksimum kesalahan (Wibisono dkk, 2002).   
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2.8 User Acceptance Test (UAT) 

User Acceptance Test (UAT) adalah proses untuk mendapatkan 

konfirmasi bahwa sebuah sistem memenuhi yang disepakati persyaratan dan 

mengetes apakah semua fungsi dan fitur berjalan dengan baik. Caranya,  

melakukan uji coba software kepada user. Apabila hasil uji coba mendapat 

respon positif, maka tes tersebut dinyatakan berhasil (Supriatin dkk, 2014). 

2.9 Penyakit Ginjal 

Ginjal merupakan salah satu organ saluran perkemihan (ginjal, ureter, 

kandung kemi dan uretra) (Rahardjo, 2013). Yang memiliki salah satu 

fungsi yaitu membuang limbah atau kotoran dari aliran darah (Aria, 2009). 

Fungsi lain dari ginjal yaitu sebagai kelenjar endoktrin, yang nantinya 

kelenjar endoktrin akan menghasilkan hormon penting untuk pembentukan 

sel darah merah, mengatur tekanan darah dan pembentukan tulang (Solichin, 

2011). Ginjal ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

1. Menyaring ampas metabolisme tubuh, hasil sampingan, dan cairan 

berlebih dari darah. 

2. Menjaga keseimbangan kadar garam dan mineral dalam tubuh. 

3. Menghasilkan renin, yaitu enzim yang membantu mengatur tekanan 

darah. 

4. Mengatur kadar senyawa kimia dalam tubuh yang akhirnya membantu 

jantung dan otot-otot bisa berfungsi dengan baik. 

Ketika ginjal mengalami gangguan atau rusak, sisa-sisa metabolisme 

tubuh dan cairan berlebih bisa tertimbun di dalam tubuh hingga akhirnya 

menyebabkan terjadinya pembengkakan pada bagian pergelangan kaki, 

muntah-muntah, erasa lemas, sesak napas, dan kurang tidur. Penyakit ginjal 

merupakan kondisi yang berbahaya yang mana jika tidak ditangani, ginjal 

bisa berhenti berfungsi. Jika ginjal berhenti berfungsi, akibatnya bisa 

mematikan.  
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\ 

Gambar 2.3 Struktur Ginjal  

(Sumber: gudangbiologi.com, 2015) 

1. Diabetes 

Diabetes adalah penyakit jangka panjang yang di tandai dengan kadar 

gula darah yang jauh diatas normal. Indonesia sendiri termasuk dalam 10 

negara terbesar penderita diabetes. Gejala yang umumnya muncul pada 

penyakit diabetes adalah sering buang air kecil, sering merasa haus dan 

lapar, berat badan menurun drastis. 

2. Gagal Ginjal Kronis 

Penyakit ginjal kronis atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan 

istilah gagal ginjal kronis (GGK) adalah kondisi saat fungsi ginjal mulai 

menurun secara bertahap. Secara umum gejala gagal ginjal adalah lebih 

sering ingin buang air kecil, terutama di malam hari, adanya darah pada 

urin, tubuh sangat lelah, penumpukan cairan yang mengakibatkan 

pembengkakan pada pergelangan kaki, kaki atau tangan. 

 

Gambar 2.4 Gagal Ginjal Kronis 

(Sumber: gagalginjalkronik.com, 2017) 

https://www.siswapedia.com/bagian-bagian-ginjal-atau-struktur-ginjal-dan-fungsi-ginjal/
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3. Infeksi Ginjal (Pielonefritis) 

Infeksi ginjal adalah berpindahnya bakteri dari kandung kemih 

menuju ke salah satu atau kedua ginjal yang kemudian menyebabkan rasa 

sakit (Purnomo, 2003). Gejala yang muncul akibat infeksi ginjal terjadi 

sangat cepat dan hanya berselang beberapa jam setelah bakteri mencapai 

ginjal, antara lain urin berwarna merah, nyeri pada punggung, demam tinggi 

dan lemas. 

 

Gambar 2.5 Infeksi Ginjal 

(Sumber: ahliginjal.com, 2017) 

4. Cystitis 

Cystitis adalah inflamasi atau peradangan pada kandung kemih dan 

termasuk infeksi saluran kemih yang paling umum terjadi, terutama pada 

wanita. Hal ini disebabkan oleh ukuran uretra pada wanita yang lebih 

pendek dibandingkan dengan pria dan letaknya lebih dekat dengan anus 

(Purnomo, 2003). Cystitis bisa terjadi pada dewasa maupun anak-anak. 

Gejala cyctitis pada pengidap dewasa lebih mudah dikenali dan biasanya 

meliputi frekuensi ingin buang air kecil yang melebihi normal, rasa sakit 

atau sensasi terbakar (perih) saat buang air kecil, sering buang air kecil dan 

urin berwarna merah. 

 

Gambar 2.6 Sistitis 

(Sumber: pusatmedik.org, 2017) 

http://www.alodokter.com/infeksi-saluran-kemih


 

21 
 

5. Sindrom Nefrotik 

Sindrom nefrotik adalah gangguan ginjal yang menyebabkan tubuh 

manusia kehilangan terlalu banyak protein yang dibuang melalui urine. 

Sindrom nefrotik umumnya terdeteksi pertama kali pada anak-anak, 

terutama yang berusia antara 2 sampai 5 tahun. Selain kandungan protein 

dalam urine, ada beberapa gejala dan perubahan fisik yang dapat 

mengindikasikan sindrom nefrotik, diantaranya adalah pembengkakan pada 

tangan atau kaki, pembengkakan pada mata, serta tekanan darah tinggi).  

 

Gambar 2.7 Sindrom Nefrotik 

(Sumber: rumahherbal.web.id, 2017) 

6. Infeksi Saluran Kemih 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah kondisi ketika organ yang 

termasuk ke dalam sistem kemih, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan 

uretra, mengalami infeksi. Akan tetapi wanita lebih rentan mengalami 

infeksi saluran kemih (Purnomo, 2003). Gejala dari kondisi ini meliputi rasa 

ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, urin 

berwarna merah, seperti tertekan di daerah panggul, nyeri pada punggung 

dan perut. 

 

Gambar 2.8 Infeksi Saluran Kemih 

(Sumber: infeksisalurankemih.com, 2017) 
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7. Nefropati Diabetik 

Nefropati diabetik adalah penyakit ginjal serius yang muncul sebagai 

komplikasi akibat diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Tidak semua pengidap 

diabetes otomatis akan mengalami kerusakan ginjal. Meski demikian, risiko 

terhadap penyakit ini tetap harus diwaspadai, karena nefropati diabetik 

merupakan penyebab paling umum dari gagal ginjal. Gejala yang lebih 

spesifik cenderung dirasakan pengidap seiring bertambahnya tingkat 

keparahan penyakit ini seperti pembengkakan sekitar kaki, tangan, sering 

buang air kecil, kulit terasa gatal, mual dan muntah (biasanya setelah 5 

hingga 10 tahun setelah kerusakan ginjal mulai terjadi).  

 

Gambar 2.9 Nefropati Diabetik 

(Sumber: sintesahealth.co.id, 2017) 

8. Obstruksi Saluran Kemih 

Obstruksi saluran kemih adalah penyumbatan yang menghambat 

aliran urin melalui jalur normalnya (saluran kemih) termasuk ginjal, ureter, 

kandung kemih, dan uretra. Penyumbatan pada saluran kemih bisa lengkap 

atau parsial. Penyumbatan saluran kemih bisa menyebabkan kerusakan 

ginjal, batu ginjal dan infeksi. Gejalanya bisa meliputi nyeri di samping, 

penurunan atau peningkatan aliran urin, dan kencing di malam hari dan urin 

berwarna merah. Gejalanya lebih umum bila penyumbatannya mendadak 

dan lengkap. 

 

Gambar 2.10 Obstruksi Saluran Kemih 

(Sumber: www.msdmanuals.com, 2017) 

http://www.alodokter.com/diabetes-tipe-1/
http://www.alodokter.com/diabetes-tipe-2/
http://www.msdmanuals.com/
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan dasar atau acuan yang berupa teori 

atau temuan yang dapat dijadikan  sebagai  data  pendukung. Data  

pendukung  yang  digunakan berupa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan  permasalahan  yang  sedang  dibahas  dalam  penelitian. Beberapa 

penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

 

 

 

Peneliti  Judul Nama jurnal Hasil 

Azhar, S.,  

Sari, H. L., 

& Zulita, L. 

N 

Sistem Pakar 

Penyakit 

Ginjal Pada 

Manusia 

Menggunakan 

Metode 

Forward 

Chaining 

Jurnal Media 

Infotama 

Vol. 10 No. 1 

Februari 

2014 

Aplikasi dibuat dengan 

menggunakan bahasa 

pemrograman Visual 

Basic 6 dan 

menggunakan metode 

penalaran forward 

chaining. Pada 

penelitian ini terdapat 

enam penyakit  dengan 

27 gejala penyakit. 

Latumakulita

, L,. & 

Montolalu, 

C.E  

Sistem Pakar 

Pendiagnosa 

Penyakit 

Ginjal 

Jurnal Ilmiah 

Sains , Vol. 

11 No. 1, 

April 2011 

Aplikasi dibuat dengan 

menggunakan bahasa 

pemrograman Visual 

Basic 6. Menggunakan 

microsoft acces sebagai 

data base nya. Pada 

Penelitian ini terdapat 

14 penyakit ginjal 

dengan 73 gejala yang 

digunakan 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

Aria, D, F.,  

& Suarna, N  

Sistem pakar 

untuk 

mendiagnosa 

penyakit ginjal 

dengan 

menggunakan 

metode 

forward 

chaining 

Jurnal Online 

ICT STMIK 

IKMI – Vol. 

1-No. 2 Edisi 

Desember 

2009. 

Pada penelitian ini 

menggunakan metode 

penalaran pelacakan 

maju yaitu Forward 

Chaining. Sistem pakar 

yang di bangun berbasis 

dekstop. Di dalam 

pembahasan tidak 

dijelaskan penyakit apa 

saja dan gejala-gejala 

yang akan digunakan 

didalam sistem pakar 

yang dibangun. 

Sulistyohati, 

A., &  

Hidayat, T  

Aplikasi 

Sistem Pakar 

Diagnosa 

Penyakit 

Ginjal Dengan 

Menggunakan 

Metode 

Demster-

Shafer 

Seminar 

Nasional 

Aplikasi 

Teknologi 

Informasi 

(SNATI 

2008) 

Penelitian yang 

dilakukan membangun 

sistem pakar diagnosa 

penyakit ginjal berbasis 

dekstop dengan 

menggunakan 10 

penyakit dan 30 gejala 

awal dari penyakit 

ginjal. 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

 

Peneliti Judul Nama jurnal Hasil 

Rahardjo,  R. 

S  

Aplikasi 

Diagnosa 

penyakit 

ginjal 

berbasis 

android 

Dokumentasi 

Karya Ilmiah 

Tugas Akhir 

Program Studi 

Teknik 

Informatika-S1 

Fakultas Ilmu 

Komputer 

Universitas Dian 

Nuswantoro 

Semarang tahun 

2013. 

Pada penelitian ini 

menggunkan metode 

pengembangan 

prototype. Sistem 

berbasis android. Dan 

menggunakan 5 

penyakit dengan 33 

gejala. 


