
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pakar

Sistem pakar merupakan cabang dari AI (Artificial Intelligence) yang

membuat ekstensi khusus untuk spesialisasi pengetahuan guna memecahkan suatu

permasalahan pada Human Expert. Human Expert merupakan seseorang yang ahli

dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu, ini berarti bahwa expert memiliki

suatu pengetahuan atau skill khusus yang dimiliki oleh orang lain. Expert dapat

memecahkan suatu permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh orang lain

dengan cara efisien.

Secara umum, sistem pakar (expert system) adalah sistem yang berusaha

mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat

menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar

yang baik dirancang agar dapat menyelelasikan suatu permasalahan tertentu

dengan meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem pakar ini, orang awampun

dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat

diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli, sistem pakar ini juga akan

membantu aktivitasnya sebagai asisten yang sangat berpengalaman.

Ada beberapa definisi tentang sistem pakar, antara lain:

1. Menurut Durkin : Sistem pakar adalah suatu program komputer yang

dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang

dilakukan seorang pakar. (Sri Kusumadewi, 2003)

2. Menurut Ignizio : Sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang

berkaitan, dalam suatu domain tertentu, yang mana tingkat keahliannya

dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar.

3. Menurut Giarratano dan Riley : Sistem pakar adalah suatu sistem

komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar

(Fadli, 2010).
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2.1.1 Struktur Sistem Pakar

Sistem pakar terdiri dari beberapa bagian utama:

1. Lingkungan pengembangan yang digunakan dalam sistem pakar untuk

membangun komponen-komponennya dan menempatkan pengetahuan

dalam basisnya.

2. Lingkungan konsultasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendapatkan

informasi atau pengetahuan dari pakar.

Lingkungan pengembangan digunakan sebagai sistem pakar baik dari segi

pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi

digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi.

Gambar 2.1 Komponen Sistem Pakar (Turban 1995)

Penjelasan Gambar:

1. Akuisisi Pengetahuan

Subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang

pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh

komputer dan menaruhnya kedalam basis pengetahuan dengan format

tertentu. Sumber-sumber pengetahuan bisa diperoleh dari pakar, buku,

dokumen multimedia, basis data, laporan riset khusus dan informasi yang

terdapat di web.
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2. Basis pengetahuan (Knowledge Base)

Basis pengetahuan merupakan komponen yang berisi pengetahuan yang

berasal dari pakar yang beris pengetahuan-pengetahuan dalam

menyelesaikan masalah. Ada dua bentuk pendekatan dalam basis

pengetahuan yang sangat umum digunakan, yaitu:

a. Penalaran Berbasis Aturan (Rule Based Reasoning).

Pada penalaran berbasis aturan, pengetahuan direpresentasikan dengan

menggunakan aturan berbentuk :IF-THEN. Bentuk ini digunakan

apabila kita memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada suatu

permasalahan tertentu dan Pakar dapat menyelesaikan masalah

tersebut secara berurutan.

b. Penalaran Berbasis Kasus (Case Based Reasoning).

Pada penalaran berbasis kasus, basis pengetahuan akan berisi solusi-

solusi yang telah dicapai sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu

solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang (fakta yang ada). Bentuk

ini digunakan apabila user menginginkan untuk tahu lebih banyak lagi

pada kasus-kasus yang hampir sama (mirip).

3. Mesin Inferensi (Inference E ngine)

Mesin inferensi adalah sebuah program yang berfungsi memandu proses

penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang

ada, memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model dan fakta yang

disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau

kesimpulan. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam menarik

kesimpulan, yaitu:

a. Forward Chaining

Forward Chaining merupakan metode inferensi yang melakukan

penalaran dari suatu masalah menuju solusinya.

b. Backward Chaining

Backward Chaining adalah metode inferensi yang bekerja mundur ke

arah awal. Proses diawali dari Hipotesa, kemudian pencarian mulai
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dijalankan untuk mencocokkan apakah fakta-fakta yang ada cocok

dengan hipotesa.

4. Daerah Kerja (Blackboard)

Untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai keputusan

dan untuk menjelaskan sebuah masalah yang terjadi, Sistem Pakar

membutuhkan blackboard, yaitu area pada memori yang berfungsi sebagai

basis data. Tiga tipe keputusan yang dapat direkam dalam blackboard,

yaitu:

a. Rencana : Bagaimana mengatasi masalah.

b. Agenda : Aksi-aksi potensial yang sedang menunggu untuk

dieksekusi

c. Solusi : Calon aksi yang akan dibangkitkan

5. Antarmuka Pengguna (User Interface)

Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan Sistem Pakar.

Pada bagian ini akan terjadi dialog antara Sistem Pakar dan pengguna.

6. Subsistem Penjelasan (Explanation Subsistem)

Berfungsi memberi penjelasan kepada pengguna, bagaimana suatu

kesimpulan dapat diambil. Kemampuan seperti ini sangat penting bagi

pengguna untuk mengetahui proses pemindahan keahlian pakar maupun

dalam pemecahan masalah.

7. Sistem Perbaikan Pengetahuan (Knowledge Refining Sistem)

Kemampuan memperbaiki pengetahuan (Knowledge Refining Sistem) dari

seorang pakar diperlukan untuk menganalisis pengetahuan, belajar dari

kesalahan masa lalu, kemudian memperbaiki pengetahuannya sehingga

dapat dipakai pada masa mendatang.

8. Pengguna (User)

Pada umumnya pengguna Sistem Pakar bukanlah seorang pakar (non-

expert) yang membutuhkan solusi, saran atau pelatihan dari berbagai

permasalahan yang ada.
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2.1.2 Kelebihan Sistem Pakar

Ada banyak keuntungan bila menggunakan sistem pakar, diantaranya

adalah :

1. Menjadikan pengetahuan dan nasihat lebih mudah didapat.

2. Meningkatkan output dan produktivitas.

3. Menyimpan kemampuan dan keahlian seorang pakar.

4. Meningkatkan penyelesaian masalah yang khusus.

5. Memberikan respons (jawaban) yang cepat.

6. Dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung

ketidakpastian.

2.1.3 Kekurangan Sistem Pakar

Selain keuntungan di atas, system pakar seperti halnya system lainnya,

juga memiliki kelemahan.

1. Biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan

mengembangkannya sangat mahal

2. Sulit dikembangkan

3. Sistem pakar tidak 100% benar.

4. Kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem

pakar.

2.2 Probabilitas

Probabilitas digunakan untuk menyatakan tingkat atau derajat

kepercayaan. Nilai probabilitas berada antara 0 dan 1. Notasi P (A | B) merupakan

notasi yang menunjukkan probabilitas kondisional. Notasi tersebut

diinterpretasikan sebagai tingkat atau derajat kepercayaan bahwa A benar dengan

diberikannya nilai B. Tingkat atau derajat kepercayaan berbeda dgn tingkat atau

derajat kebenaran. Probabilitas 0.8 tidak berarti benar 80%, tetapi 80% tingkat

kepercayaan terhadap sesuatu.
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Nilai probabilitas berasal dari :

1. Frekuensi

2. Pandangan objektif dan

3. Pandangan subjektif

Nilai probabilitas yang didapat dari frekuensi merupakan bilangan yang

menyatakan besarnya nilai probabilitas yang berasal dari eksperimen. Seperti

misalnya dari 100 pasien yang datang terdapat 10 pasien menderita sakit A, maka

dikatakan probabilitas pasien menderita penyakit A adalah 0.1. Nilai probabilitas

yang didapat dari pandangan objektif untuk menentukan besarnya derajat

kepercayaan lebih cenderung memilih dengan melihat objek berperilaku tertentu

daripada nilai yang diberikan oleh subjek (orang). Sedangkan nilai probabilitas

yang didapatkan dari subyek yang berkepentingan disebut pandangan subjektif.

2.3 Metode Certainty Factor

Model Certainty Factor (CF) adalah metode untuk mengatur

ketidapkastian (uncertainty) pada sistem yang berdasarkan peraturan (rule-based

system). Pada tahun 1975, Shortliffe dan Buchanan mengembangkan model CF

untuk MYCIN, sebuah sistem pakar untuk diagnosis dan pengobatan untuk

meningitis dan infeksi pada darah. Semenjak itu, model CF telah menjadi

pendekatan standar untuk mengatur ketidakpastian pada rule-based system.

Saat model ini diciptakan, banyak peneliti Artificial Intelligence (AI)

mengungkapkan perhatian tentang penggunaan probabilitas Bayesian untuk

menunjukkan ketidakpastian. Banyak pada peneliti ini yang memperhatikan

tentang keterbatasan praktikal dengan menggunakan teori probabilitas. Model CF

diciptakan untuk mencegah asumsi yang tidak masuk akal pada model Idiot-Bayes

(Heckerman, 1992).

Certainty  Factor (CF)  merupakan  salah  satu  teknik  yang  digunakan

untuk  mengatasi ketidakpastian  dalam  pengambilan  keputusan. Certainty

Factor (CF)  dapat  terjadi  dengan berbagai kondisi. Diantara kondisi yang

terjadi adalah terdapat beberapa antensenden  (dalam rule yang berbeda)  dengan
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satu konsekuen yang sama. Dalam kasus ini, nilai CF harus diagregasikan secara

keseluruhan dari setiap kondisi yang ada (Haryanto, 2011).

Dalam menghadapi suatu masalah sering ditemukan jawaban yang tidak

memiliki kepastian penuh. Ketidakpastian ini bisa berupa probabilitas atau

kebolehjadian yang tergantung dari hasil suatu kejadian. Hasil yang tidak pasti

disebabkan oleh dua faktor yaitu aturan yang tidak pasti dan jawaban pengguna

yang tidak pasti atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh sistem.

Probabilitas disebabkan ketidakmampuan seorang pakar merumuskan

suatu aturan secara pasti. Misalnya jika seseorang mengalami sakit kepala, demam

dan bersin-bersin ada kemungkinan orang tersebut terserang penyakit flu, tetapi

bukan berarti apabila seseorang mengalai gejala tersebut pasti terserang penyakit

flu. Certainty Factor (CF) menujukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau

aturan.

Suatu  sistem  pakar  seringkali memiliki  kaidah  lebih  dari  satu  dan

terdiri dari  beberapa  premis  yang  dihubungkan dengan AND atau OR.

Pengetahuan mengenai premis  dapat  juga  tidak  pasti,  hal  ini dikarenakan

besarnya  nilai  (value)  CF  yang diberikan  oleh  pasien  saat  menjawab

pertanyaan  sistem  atas  premis  (gejala)  yang dialami  pasien  atau  dapat  juga

dari  nilai  CF hipotesa (Latumakulita, 2012). Certainty Factor didefinisikan

sebagai berikut:

CF(H,E) = MB(H,E) – MD(H,E) …………………………………………….(2,1)

Keterangan:

CF(H,E) : Certainty Factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala

(evidence) E. Besarnya CF berkisar antara –1 sampai dengan 1. Nilai

–1 menunjukkan ketidak percayaan mutlak sedangkan nilai 1

menunjukkan kerpercayaan mutlak.

MB(H,E) : Ukuran kenaikan kepercayaan (measure of increased belief) terhadap

hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E.

MD(H,E) : Ukuran kenaikan ketidakpercayaan (measure of increased disbelief)

terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E.
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Metode MYCIN adalah metode yang digunakan untuk menggabungkan

evidence pada antecedent sebuah aturan ditunjukkan oleh tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Aturan MYCIN untuk mengkombinasikan evidence antecedent.

Evidence, E Antecedent ketidakpastian

E1 DAN E2 Min[CF(H,E1),CF(H,E2)]

E1 OR E2 Max[CF(H,E1),CF(H,E2)]

TIDAK E -CF(H,E)

Bentuk dasar rumus certainty factor sebuah aturan JIKA E MAKA H

adalah sebagai berikut:

CF(H,e) = CF(E,e) * CF(H,E) ………………………………………………(2,2)

dimana,

CF(E,e) : certainty factor evidence E yang dipengaruhi oleh evidence

CF(H,E) : certainty factor hipotesis dengan asumsi evidence diketahui dengan

pasti, yaitu ketikaCF(E,e) = 1

CF(H,e) : certainty factor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence

Jika semua evidence pada antecedent diketahui dengan pasti maka

rumusnya akan menjadi:

CF(H,e) = CF(H,E) ………………………………………………………….(2,3)

Ada dua macam kombinasi certainty factor yaitu kombinasi paralel yang

ditunjukkan oleh gambar 2.2 dan kombinasi sequensial yang ditunjukkan oleh

gambar 2.3.

Gambar 2.2 Kombinasi Paralel Certainty Factor
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Gambar 2.3 Kombinasi Sequensial Certainty Factor

Pada kondisi ini evidence E1 dan E2 mempengaruhi hipotesis yang sama

yaitu H. Kedua certainty factor CF(H, E1) dan CF(H, E2) dikombinasikan,

menghasilkan certainty factor CF(H, E1, E2).

Fungsi kombinasi parallel tersebut didefinisikan sebagai berikut:

x,y ≥ 0 …………………………………….(2,4)

z = 					1 	 | |,| | 	 x,y berlawanan tanda…...……………….... (2,5)

x,y < 0 ……………………………..………(2,6)

dimana x = CF(H,E1), y = CF(H,E2) dan z = CF(H,E1E2).

Certainty factor kedua aturan dikombinasikan menghasilkan certainty

factor CF(H,E’). Untuk menghitung kombinasi sequensial tersebut digunakan

rumus berikut: CF(H,E’) = CF(E, E’) * CF(H, E) (Kusrini, 2009).

2.3.1 Contoh kasus CF

1. Kasus I

Seseorang berkonsultasi pada sistem pakar untuk mengetahui apakah

terkena penyakit jantung koroner atau tidak. Sistem pakar mempunyai basis

pengetahuan sebagai berikut :

Rule 1 :

IF Sesak nafas

AND Nyeri dada

AND Denyut jantung cepat

AND Keringat berlebihan

AND Kelelahan

AND Mual

AND pusing

THEN Jantung Koroner
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Langkah Pertama:

Pengguna berkonsultasi diberi pilihan jawaban yang masing-masing

bobotnya sebagai berikut :

1. Tidak (0)

2. Tidak tahu (0,2)

3. Sedikit yakin (0,4)

4. Cukup yakin (0,6)

5. Yakin (0,8)

6. Sangat yakin (1)

Pakar menentukan nilai CF (Certainty Factor) untuk masing-masing

gejala sebagai berikut

CFpakar(Sesak Nafas)= 1,0

CFpakar(Nyeri Dada)= 1,0

CFpakar(Denyut jantung Cepat)= 1,0

CFpakar(Keringat berlebih)= 0,8

CFpakar(Kelelahan)= 0,6

CFpakar(Mual)= 0,4

CFpakar(Pusing)= -0,4

Kemudian dilanjutkan dengan penentuan nilai bobot user, setelah

dilakukan dialog antar sistem pakar dan user memilih jawabannya :

Misalkan

1. Sistem pakar :  Apakah anda mengalami sesak nafas?

User :  Cukup yakin (CFuser= 0,6)

2. Sistem pakar :  Apakah anda mengalami nyeri dada?

User :  Cukup yakin (CFuser= 0,6)

3. Sistem pakar :  Apakah anda mengalami denyut jantung yang cepat?

User :  Yakin (CFuser= 0,8)

4. Sistem pakar :  Apakah anda mengalami keringat berlebih?

User :  Sedikit yakin (CFuser= 0,4)

5. Sistem pakar :  Apakah anda mengalami kelelahan?

User :  Tidak tahu (CFuser= 0,2)
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6. Sistem pakar :  Apakah anda mengalami mual?

User :  Tidak (CFuser= 0)

7. Sistem pakar :  Apakah anda mengalami pusing?

User :  Cukup yakin (CFuser= 0,6)

Langkah kedua :

Kaidah-kaidah atau rule tersebut kemudian dihitung nilai CFnya dengan

mengalikan CFpakar dengan CFuser menjadi :

1. CF[H,E]1 = CF[H]1 * CF[E]1

= 1,0 * 0,6

= 0,6

2. CF[H,E]2 = CF[H]2 * CF[E]2

= 1,0 * 0,6

= 0,6

3. CF[H,E]3 = CF[H]3 * CF[E]3

= 1,0 * 0,8

= 0,8

4. CF[H,E]4 = CF[H]4 * CF[E]4

= 0,8 * 0,4

= 0,32

5. CF[H,E]5 = CF[H]5 * CF[E]5

= 0,6 * 0,2

= 0,12

6. CF[H,E]6 = CF[H]6 * CF[E]6

= 0,4 * 0

= 0

7. CF[H,E]7 = CF[H]7 * CF[E]7

= (-0,4) * 0,6

= -0,24
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Langkah Ketiga :

Mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing kaidah (rule):

CFcombine CF[H,E]1,2 = CF[H,E]1 + CF[H,E]2 * (1 - CF[H,E]1)

= 0,6 + 0,6 * (1 - 0,6)

= 0,84 old1

CFcombine CF[H,E]old1,3 = CF[H,E]old1,3 + CF[H,E]3 * (1 - CF[H,E]old1)

= 0,84 + 0,8 * (1 - 0,84)

= 0,968 old2

CFcombine CF[H,E]old2,4 = CF[H,E]old2,4 + CF[H,E]4 * (1 - CF[H,E]old2)

= 0,968 + 0,32 * (1 - 0,968)

= 0,978 old3

CFcombine CF[H,E]old3,5 = CF[H,E]old3,5 + CF[H,E]5 * (1 - CF[H,E]old3)

= 0,978 + 0,12 * (1 - 0,978)

= 0,981 old4

CFcombine CF[H,E]old4,6 = CF[H,E]old4,6 + CF[H,E]6 * (1 - CF[H,E]old4)

= 0,981 + 0 * (1 - 0,981)

= 0,981 old5CFcombine	CF[H, E]old5,7	 = , 	 	 ,	[	│ , │,│	 , │	]
= 0,968 + 0,32 * (1 - 0,968)

=
, ( , )[│ , │,│ , │]

=
, ( , ),

=
, ,

CF = CFold6  *  100%

= 0,975  *  100%

= 97,5%

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor pada

penyakit jantung koroer memiliki persentase tingkat keyakinan 97,5%
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2. Kasus II

[R1] : IF fever THEN thypus (cf : -0.40)

[R2] : IF amount of tromobsit low THEN thypus (cf : -0.50)

[R3] : IF body is weak THEN thypus (cf : 0.75)

[R4] : IF diarhea THEN thypus (cf : 0.60)

Tentukan Nilai dari CF gabungannya!

Jawab:

1. R1 dan R2

CFc (CF1,CF2) = CF1 + CF2 (1+ CF1)

= -0,40 + (-0,50)(1+(-0,40))

= -0,40 + (-0,50)(0,60)

= -0,40 – 0,30

= -0,70 …………………………….(a)

2. R3 dan R4

CFc (CF1,CF2) = CF1 + CF2 (1- CF1)

= 0,75 + 0,6 (1-0,75)

= 0,75 + 0,6. 0,25

= 0,75 + 0,15

= 0,9 ………………………………(b)

3. Gabungkan (a) dan (b)

CFc (CF1,CF2) = {CF1 + CF2}/ (1-min{| CF1|,| CF2|})

= {-0,70+0,9}/(1-min{|-0,70|,|0,90|})

= 0,20 / ( 1-{0,70})

= 0,20 / 0,30

= 0,67

Kesimpulannya: Suatu penyakit thypus disebabkan oleh gejala-gejala

tersebut di atas memiliki nilai Certainty Factor (CF) sebesar 0,67 atau 67%.
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2.4 Metodologi ESDLC

Pengembangan sistem pakar dengan menggunakan metode pendekatan

konvensional yaitu (Expert System Development Life Cycle) ESDLC. Tahap-tahap

yang harus dilakukan pada metode ESDLC sebagai berikut: (Durkin, 1994)

1. Penilaian (Assessment)

Penilaian adalah proses untuk menentukan kelayakan atas permasalahan

yang akan diambil. Setelah proyek pengembangan dianggap layak dan

sesuai dengan tujuan, maka selanjutnya ditentukan fitur-fitur penting dan

ruang lingkup proyek serta sumber daya yang dibutuhkan. Sumber

pengetahuan yang diperlukan dilakukan identifikasi dan ditentukan

persyaratan proyek pengembangan.

2. Akuisisi Pengetahuan

Proses akuisisi pengetahuan merupakan proses untuk mendapatkan

pengetahuan tentang permasalahan yang akan dibahas dan digunakan

sebagai panduan dalam pengembangan. Pengetahuan ini digunakan untuk

memberikan informasi tentang permasalahan yang menjadi bahan acuan

dalam melakukan desain sistem pakar. Tahap ini melakukan proses

akuisisi, akan diadakan pertemuan dengan pakar untuk membahas aspek

dari permasalahan.

3. Desain

Tahapan desain melakukan desain antarmuka maupun teknik penyelesaian

masalah yang dapat diterapkan ke dalam sistem pakar. Tahap desain ini,

seluruh struktur dan organisasi dari pengetahuan harus ditetapkan dan

dapat direpresentasikan ke dalam sistem.

4. Pengujian

Tahap ini dimaksudkan untuk menguji apakah sistem pakar yang dibangun

telah sesuai dengan tujuan pengembangan maupun kesesuaian kinerja

sistem dengan metode penyelesaian masalah yang bersumber dari

pengetahuan yang sudah didapatkan. Apabila dalam tahap ini terdapat

bagian yang harus di lakukan evaluasi maupun modifikasi maka hal
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tersebut harus segera dilakukan agar sistem pakar dapat berfungsi

sebagaimana tujuan pengembangan.

5. Dokumentasi

Tahap dokumentasi diperlukan untuk mengkompilasi semua informasi

proyek sistem pakar ke dalam bentuk dokumen yang dapat memenuhi

persyaratan yang dibutuhkan pengguna dan pengembang sistem.

Dokumentasi tersebut menjelaskan tentang bagaimana mengoperasikan

sistem, instalasi, kebutuhan minimum sistem maupun bantuan yang

mungkin diperlukan oleh pengguna maupun pengembang sistem pakar.

Secara khusus harus dilakukan dokumentasi kamus data pengetahuan

maupun prosedur penelusuran masalah dalam mesin inferensi.

6. Pemeliharaan

Setelah sistem digunakan dalam lingkungan kerja sistem pakar, maka

selanjutnya diperlukan pemeliharaan secara berkala. Pengetahuan sifatnya

tidak statis melainkan terus tumbuh dan berkembang. Pengetahuan dari

sistem pakar perlu diperbaharui dan disempurnakan untuk memenuhi

kebutuhan saat ini.

2.5 Penyakit Tropis

Penyakit Tropis adalah penyakit yang lazim terjadi di daerah tropis dan

subtropis. Istilah ini juga sering mengacu pada penyakit yang berkembang di

wilayah panas berkondisi lembab, seperti malaria, demam berdarah dan kusta.

Dalam ilmu kesehatan istilah penyakit tropis (tropical medicine)

dinisbatkan pada wilayah-wilayah beriklim panas seputar garis khatulistiwa.

Istilah ini diperkenalkan para peneliti kesehatan dari Barat (Eropa dan Amerika)

yang keadaan wilayahnya jauh berbeda dengan Indonesia. Penyakit tropis

sebenarnya memiliki konotasi yang negatif yang berhubungan dengan cara hidup

yang tidak sehat, hygiene yang buruk, dan penyakit yang menular.
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Berikut ini adalah jenis penyakit tropis:

1. Penyakit infeksi oleh Bakteri

Bakteri mengandung informasi genetik dan banyak peralatan yang

diperlukan untuk menghasilkan energi dan bereplikasi secara independen.

Beberapa bakteri, namun hanya dapat mereproduksi ketika tumbuh di dalam

sel, dari mana mereka berasal nutrisi yang dibutuhkan. Beberapa penyakit

yang disebabkan oleh infeksi bakteri diantaranya pertusis, tetanus,

tuberculosa, typhoid, dan pest.

2. Penyakit infeksi oleh Virus

Virus adalah agen menular  yang umumnya hanya terdiri dari materi genetik

ditutupi oleh shell protein. Mereka hanya meniru dalam sel, yang

menyediakan mesin sintetis yang diperlukan untuk menghasilkan partikel

virus baru. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus diantaranya

parotitis, campak, hepatitis B, HIV, DBD, dan flu burung.

3. Penyakit infeksi oleh Parasit

Parasit adalah organisme yang hidup di dalam atau pada organisme lain,

tuan rumah, pada biaya yang mereka memperoleh beberapa keuntungan

seperti makanan. Kelompok ini mencakup protozoa patogen (organisme

bersel tunggal yang lebih kompleks daripada bakteri) dan cacing (organisme

multisel sering disebut sebagai cacing). Beberapa penyakit yang disebabkan

oleh parasit diantaranya malaria, askariasis, filariasis, trichiuris dan

ankylostomiasis.

2.6 Macam-Macam Penyakit Tropis dan Gejalanya

Berikut beberapa contoh penyakit tropis serta gejala yang ditimbulkannya:

2.6.1 Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit demam berdarah dengue atau yang disingkat sebagai DBD adalah

suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk

Aedes Aegypti betina lewat air liur gigitan saat menghisap darah manusia.
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Selama nyamuk Aedes Aegypti tidak terkontaminasi virus dengue maka

gigitan nyamuk dbd tersebut tidak berbahaya. Jika nyamuk tersebut menghisap

darah penderita dbd maka nyamuk menjadi berbahaya karena bisa menularkan

virus dengue yang mematikan. Untuk itu perlu pengendalian nyamuk jenis Aedes

Aegypti agar virus dengue tidak menular dari orang yang satu ke orang yang lain.

2.6.1.1 Gejala Demam Berdarah Dengue

Berikut ini adalah gejala-gejala yang terdapat pada penyakit DBD yaitu

sebagai berikut:

1. Panas tinggi yang dating secara tiba-tiba selama 2 hingga 7 hari dengan

suhu badan mencapai 38-40 dejarat celcius atau bahkan lebih.

2. Kulit tampak bintik-bintik merah.

3. Terkadang penderita DBD mengalami mimisan.

4. Terjadi muntah darah atau berak darah.

5. Tekadang hulu hati terasa nyeri karena terjadi pendarahan pada lambung.

6. Bila penyakit demam berdarah pada fase yang dapat dikatakan parah,

penderita akan mengalami kegelisahan. Ujung tangan seta kaki berkeringat

dingin.

Hal yang dapat dilakukan dengan segera ketika seseorang terkena penyakit

demam berdarah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan minum sebanyak mungkin kepada penderita.

2. Kompres untuk menurunkan panas.

3. Memberikan obat penurun panas kepada penderita DBD.

4. Bawa segera ke dokter apabila dalam 3 hari panas tidak turun.

5. Ikuti saran dokter.

2.6.2 Malaria

Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit

protozoa dari genus plasmodium dan mudah dikenali dari gejala panas dingin

menggigil dan demam berkepanjangan. Malaria tidak ditularkan secara kontak

langsung dari satu manusia ke manusia lainnya melainkan telah terinfeksi parasit
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malaria. Pada saat nyamuk Anopheles betina menggigit akan memasukkan air

liurnya yang mengandung parasit ke dalam peredaran darah manusia. Selanjutnya

parasit masuk ke dalam sel-sel hati, lalu sekitar 1 hingga 2 minggu setelah di gigit,

parasit kembali masuk ke dalam darah.

Parasit menyerang sel darah dan mulai memakan hemoglobin, bagian

darah yang membawa oksigen. Pecahnya sel darah merah yang terinfeksi

plamodium ini dapat menyebabkan timbulnya gejala demam disertai menggigil.

2.6.2.1 Gejala Malaria

Berikut ini adalah gejala-gejala yang terdapat pada penyakit malaria yaitu

sebagai berikut:

1. Stadium dingin, biasanya penderita akan merasakan gejala seperti dingin

dan juga menggigil yang luar biasa. Denyut nadi akan terasa lebih cepat

namum akan terjadi dengan lemah, bibir dan jari akan terlihat berwarna

kebiruan.

2. Stadium demam, biasanya penderita akan merasakan panas, muka yang

kemerahan, kulit yang agak kering, muntah dan juga sakit kepala. Suhu

tubuh biasanya bisa mencapai sekitar 40 derajat celcius dan bahkan lebih.

Terkadang para penderita juga akan mengalami kekejangan. Gejala seperti

ini biasanya akan berlangsung paling tidak selama 2-4 jam lebih.

3. Pingsan atau hilangnya keasadaran

4. Sering mengigau

5. Bicara dengan kata-kata yang salah dan tidak bisa terkontrol dengan baik.

6. Mengalami kekejangan.

7. Dehidrasi.

8. Sesak nafas atau bernapas dengan cepat.

Cara mencegah penyaki malaria yang bisa dilakukan adalah dengan

menghindari diri dari serangan nyamuk dengan menjaga kebersihan diri atau

menjaga kebersihan lingkungan agar nyamuk tidak melakukan perkembang

biakan.



II-19

2.6.3 Kaki Gajah (Filariasis)

Penyakit filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan

oleh cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Cacing tersebut

hidup dikelenjar dan saluran getah bening sehinga menyebabkan kerusakan pada

sistem limfatik yang dapat menimbulkan gejalan akut berupa peradangan kelenjar

dan saluran getah bening (Adenolimfangitis) terutama di daerah pangkal paha dan

ketiak tetapi dapat pula di daerah lain. Peradangan ini disertai demam yang timbul

berulang kali dan dapat berlanjut menjadi abses yang dapat pecah dan

menimbulkan jaringan parut (Depkes RI, 2009).

Gambar 2.4 Pasien penderita Filariasis (penyakit kaki gajah)

2.6.3.1 Gejala filariasis

Berikut ini adalah gejala-gejala yang terdapat pada penyakit filariasis yaitu

sebagai berikut:

1. Demam yang terjadi secara berulang sekitar 3-5 hari, demam ini kemudian

akan menghilang jika dibawa istirahat yang cukup dan akan muncul lagi

jika si penderita melakukan aktivitas dengan berlebihan.

2. Pembengkakan yang terjadi pada kelenjar getah bening tanpa adanya suatu

luka, di daerah sekitar lipatan paha, ketiak dan juga nampak berwarna

seperti kemerahan, panas, serta sakit.

3. Radang pada saluran kelenjar getah bening yang rasanya seperti panas dan

agak sakit yang kemudian akan menjalar dari arah pangkal kaki atau juga

pada pangkal legan menuju ke arah ujunami suatu pembengkakan pada

kelenjar atau arah retrogade lumphangitis.
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4. Filariasis abses akibat dari seringnya penderita mengalami suatu

pembengkakakn pada kelenjar getah bening, kemudian akan bisa pecah

dan setelah itu mengeluarkan nanah serta mengeluarkan darah.

5. Pembesaran yang terjadi pada tungkai, lengan, payudara, dan buah zakar

yang nampak berwarna kemerahan dan akan terasa panas.

Sedangkan gejala penyakit kaki gajah atau filariasis yang kronis yakni

adalah suatu pembesaran yang terjadi secara menetap pada bagian tungkai,

lengan, serta bagian buah dada, dan buah zakar.

2.6.4 Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis (TBC) adalah suatu penyakit infeksi bakterial yang

disebakan  oleh mikroorganisme Mycobacterium Tuberkulosis yang mengenai

paru-paru manusia tetapi dapat juga mengenai organ maupun jaringan lain seperti

kulit, mata, kelenjar limfe, tulang, selaput otak dan organ lainnya (insidensi

sebesar 20%).

Penyakit tuberkulosis paru (TBC) adalah suatu infeksi yang disebabkan

oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis. Bakteri ini dikenal sebagai  bakteri

Batang Tahan Asam (BTA). Transmisi penyakit TBC terjadi di udara yaitu

melalui droplet yang dihasilkan oleh penderita TBC paru yang infeksius.

2.6.4.1 Gejala TBC

Berikut ini adalah gejala-gejala yang terdapat pada penyakit TBC yaitu

sebagai berikut:

1. Demam yang disertai dengan keringat dan biasanya terjadi pada malam

hari.

2. Keinginan makan dan berat badan turun.

3. Batuk-batuk (terkadang disertai darah) yang berlangsung selama lebih dari

3 minggu.

4. Kondisi fisik semakin lemah disertai perasaan yang tidak enak.

5. Sesak nafas jika yang terjadi infeksi pada bagian bronkus. Hal ini terjadi

akibat tekanan dari kelenjar getah bening.

6. Sakit dada jika cairan di rongga pleura.
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7. Infeksi tulang hingga menyebabkan keluarnya nanah.

8. Penurunan kesadaran hingga kejang-kejang.

2.6.5 Cacar Air (Varicella)

Penyakit yang disebabkan oleh virus Varicellazoster ini umumnya ditandai

dengan munculnya ruam pada kulit yang menjadi gejala utama cacar air. Ruam

tersebut akan berubah menjadi bintil merah berisi cairan yang terasa gatal yang

kemudian akan mengering, menjadi koreng, dan terkelupas dalam waktu 7 hingga

14 hari. Bagian-bagian tubuh yang biasa ditumbuhi bintil cacar air adalah wajah,

belakang telinga, kulit kepala, lengan dan kaki.

Penyakit cacar air adalah penyakit yang menular. Umumnya, penyakit

cacar air pada anak disebabkan tertular oleh anak yang lain. Anak-anak memang

sangat rentan terkena cacar air karena anak-anak memiliki kekebalan tubuh yang

belum sempurna. Hampir semua orang pernah mengidap penyakit ini karena

dalam tubuh manusia memang sudah terdapat bibit virus cacar. Jika tubuh

seseorang dalam keadaan yang tidak sehat akan membuat bibit tersebut mudah

menyebar. Berikut adalah gambar pasien penderita penyakit cacar air:

Gambar 2.5 Pasien penderita penyakit cacar air

2.6.5.1 Gejala Cacar Air

Berikut ini adalah gejala-gejala yang terdapat pada penyakit Cacar Air

yaitu sebagai berikut:

Gejala umum cacar air yang paling mudah dideteksi adalah ruam merah

yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Tetapi ada beberapa gejala lain yang

mungkin dialami sebelum munculnya ruam, antara lain:

1. Demam

2. Rasa mual hingga menjadi tidak nafsu makan



II-22

3. Sakit kepala

4. Kelelahan

5. Rasa nyeri atau sakit pada otot

Gejala-gejala di atas terjadi lebih parah pada penderita dewasa

dibandingkan dengan penderita anak-anak. Ruam yang terasa gatal akan muncul

setelah gejala-gejala di atas. Tidak semua pengidap cacar air mengalami gejala

ruam yang sama. Ada yang hanya mengalaminya pada beberapa bagian tubuh

tertentu (seperti kulit kepala, wajah, dada, punggung, perut, atau kaki) dan ada

yang di seluruh tubuh bahkan sampai di dalam mulut dan telinga serta di daerah

bokong. Ruam ini biasanya akan melalui tiga tahap perubahan, yaitu:

1. Ruam menjadi bentol-bentol kecil yang gatal.

2. Setengah hari kemudian, bentol-bentol tersebut menjadi bintil berisi cairan

yang sangat gatal.

3. Setelah 1-2 hari, bintil mengering dan menjadi koreng yang akan

mengelupas sendiri.

Tetapi ada sebagian pengidap yang mengalami cacar air yang lebih parah.

Segera hubungi dokter jika ada gejala tidak biasa yang muncul, misalnya:

1. Sakit dada.

2. Kesulitan bernapas.

3. Kulit di sekitar bintil menjadi merah dan terasa perih akibat terinfeksi.

4. Gejala-gejala dehidrasi seperti mulut yang kering dan jarang buang air

kecil.

2.6.6 Demam Tifoid

Demam Tifoid adalah infeksi akut pada saluran pencernaan yang

disebabkan oleh Salmonella typhi. Salmonela Gram-negatif, tidak berkapsul,

mempunyai flagela, dan tiddak membetuk spora. Kuman ini mempunyai tiga

antigen yang penting untuk

 Antigen O (somatik),

 Antigen H (flagela),

 Antigen K (selaput)
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Demam tifoid menyerang penduduk semua negara berkembang yang

higiene pribadi dan  sanitasi lingkungannya kurang baik.  Prevalensi kasus

bervariasi tergantung dari lokasi, kondisi lingkungan setempat dan perilaku

masyarakat.

Manifestasi klinis demam tifoid tergantung virulensi dan daya tahan tubuh.

Suatu percobaan pada manusia dewasa menuntukan bahwa 107 mikrob dapat

menyebabkan 50% sukarelawan menderita sakit, meskipun 1000 mikroba juga

dapat menyebabkan penyakit. Masa inkubasinya adalah 10-20 hari.

Penularan penyakit adalah melalui air dan makanan. Kuman salmonela

dapat bertahan lama dalam makanan. Penggunaa air minum secara masal yang

tercemar bakteri sering menyebabkan terjadinya KLB. Vektor berupa serangga

juga berperan dalam penularan penyakit.

2.6.6.1 Gejala Demam Tifoid

Demam lebih dari 7 hari adalah gejala yang paling menonjol. Demam ini

bisa bisa diikuti gejala khas lainnya seperti :

1. Demam

2. Sakit Kepala

3. Lemah dan Lesu

4. Sakit Perut

5. Mual dan Muntah

6. Lidah bagian tengah berwarna putih

7. Diare atau Susah BAB

2.6.7 Difteri

Difteria mash merupakan penyakit endemik di banyak negara di dunia.

Pada awal tahun 1980-am terjadi peningkatan insidensi kasus difterua pada negara

bekas Uni Soviet karena kekacauan program imunisasi, dan pada tahun 1990-an

masih terjadi epidemi yang besar di Rusia dan Ukraina dan menyebar ke negara

tetangga. Penyakit Difteria disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae.

Difteri berasal dari bahasa Yuniani, diphteria = leather hide = kulit yang

sembunyi.
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Penularan penyakit terjadi melalui droplet saat penderita batuk, bersin dan

berbicara. Akan tetapi, debu atau muntahan juga bisa menjadi media penularan.

Kuman difteria masuk kedalam tubuh manusia melalui mukosa atau selaput

lendir. Kuman akan menempel dan berkembang biak pada mukosa saluran napas

atas. Selanjutnya kuman akan memproduksi toksin yang merembes dan menyebar

ke daerah sekitar  dan ke seluruh tubuh dengan melalui pembuluh darah dan limfe.

2.6.7.1 Gejala Difteri

Gejala pada penyakit Difteri adalah :

1. Demam

2. Bintik-bintik merah

3. Menggigil

4. Amandel Meradang

5. Sulit Bernafas

6. Lemah dan Lesu

7. Hidung Beringus

2.6.8 Chikungunya

Chikungunya adalah penyakit mirip demam dengue yang disebabkan oleh

virus chikungunya dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes

Africanus. Penyakit ini ditandai dengan demam tiga hari.

Virus chikungunya adalah virus yang termasuk dalam genus virus alfa dari

famili Togaviridae. Virus ini berbentuk sferis dengan ukuran diameter sekita 42

mm yang menyebabkan gejala mirip dengue.

Seperti DBD, chikungunya endemik di daerah yang banyak ditemukan

kasus DBD. Kasus DBD pada wanita dan anak lebih tinggi dengan alasan mereka

lebih banyak berada dirumah pada siang hari saat nyamuk menggigit. KLB

chikungunya bersifat mendadak dengan jumlah penderita relatif banyak. Selain

manusia, virus chikungunya juga dapat menyerang tikus kelinci, monyet, baboon

dan simpanse.
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2.6.8.1 Gejala Chingkunguya

1. Demam

2. Menggigil

3. Ruam Kulit

4. Nyeri dan ngilu pada sendi otot kaki

5. Mual dan Muntah

2.6.9 SARS

Severe acute respiratory syndrome (SARS) atau sindrom pernapasan akut

berat adalah sindrom akibat infeksi virus pada paru yang bersifat mendadak dan

menunjukkan gejala gangguan pernapasan pada pasien yang mempunyai riwayat

kontak dengan pasien SARS.

WHO menetapkan penyebab SARS adalah Coronavirus. Coronavirus

adalah virus penyebab influenza. Famili Coronavirus terdiri dari dua genus yaitu

coronavirus dan torovirus, masing-masing bisa menyerang manusia.

Penularan terjadi melalui droplet (batuk, bersin dan bicara) dari pasien

yang terinfeksi virus. Selain itu, kontak erat dengan pasien juga dapat menularkan

penyakit dengan mekanisme yang belum diketahui secara pasti. Penularan melalui

droplet dapat terjadi bila jarak dengan pasien sekitar dua meter. Virus diketahui

senang berada pada mukosa saluran pernapasan.

2.6.9.1 Gejala-gejala penyakit SARS

1. Demam

2. Batuk

3. Sulit Bernafas

4. Sakit Kepala

5. Otot Kaku

6. Lemah dan Lesu

7. Diare

8. Dalam 10 hari terakhir mempunyai riwat kontak dengan penderita SARS

atau perjalanan yang dilaporakkan ada penderita SARS.
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2.6.10 Pertusis

Pertusis adalah penyakit indeksi saluran nafas aku yang terutama

menyerang anak. Arti kata pertusis adalah batuk yang intensif, sehingga batuk ini

sering disebut batuk rejan, whooping cough, tussin Quinta, violent cough, atau

‘batuk 100 hari’ karna sifat batuknya yang lama dan khas. Penyakit ini ditemukan

sejak tahun 1578, meskipun kuman penyebabnya sendiri baru diketahui tahun

1908 oleh Bordet dan Gengou.

Pertusis disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis (Haemophilus

pertussis). Bakteri ini memerlukan media untuk tumbuh seperti media dara-

gliserin-kentang (Bordet Gengou) yang ditambah penisilin untuk menghambat

pertumbuhan organisme lainnya.

Pertussis ditularkan melalui droplet. Penyakit ini sangat menular dan dapat

menyerang dengan rata-rata serangan 80-100% pada kelompok yang rentan. Masa

inkubasinya selama 6-20 hari dengan rata-rata 7 hari. Manusia satu-satuya

penjamu organisme ini.

2.6.9.1 Gejala Pertusis

Perjalanan penyakit akan terbagi dalam tiga fase berikut :

1. Fase kataralis (1 – 2 minggu ), batuk mulanya pada malam hari, pilek,

anoreksia.

2. Fase spasmodik (2 – 4 minggu), batuk makin kuat dan terus menerus,

gelisah, muka merah diakhiri dengan bunyi whoop (karena glotis

menyempit), anak dapat teberak-berak atau terkencing-kencing, bahkan

sampai mata menjadi merah atau mimisan. Aktivitas seperti tertawa dan

menangis bisa memicu batuk.

3. Fase penyembuhan/konvalens ( 1 – 2 minggu), ditandai dengan

berhentinya bunyi whoop dan muntah. Batuk biasanya masih menetap dan

kemudian menghilang 2-3 minggu.

2.7 Skala Likert

Skala Likert dikembangkan oleh Rensis Likert yang digunakan untuk

mengukur sikap masyarakat di tahun 1932. Skala Likert merupakan suatu skala
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psikometrik yang digunakan dalam kuesioner dan merupakan salah satu teknik

yang dapat digunakan dalam evaluasi suatu program, proyek ataupun

perencanaan. Tujuan utama dalam penggunaan skala likert ini adalah untuk

mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seseorang terhadap suatu rencana

program, pelaksanaan program ataupun tingkat keberhasilan program. Pada proses

evaluasi, penggunaan umum skala likert adalah sebagai berikut :

1. Menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program.

2. Menilai manfaat pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

3. Mengetahui kepuasan stakeholder terhadap pelaksanaan suatu kebijakan

atau program.

Dalam skala likert terdapat dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif

yang memiliki fungsi untuk mengukur sikap positif dan pernyataan negatif yang

memiliki fungsi untuk mengukur sikap negatif. Skor pernyataan positif dimulai

dari 1 untuk sangat tidak setuju (STS), 2 untuk tidak setuju (TS), 3 untuk ragu-

ragu (R), 4 untuk setuju (S) dan 5 untuk sangat setuju (SS). Untuk skor pernyataan

negatif memiliki susunan terbalik dengan  1 untuk SS, 2 untuk S, 3 untuk R, 4

untuk TS dan 5 untuk STS.

Pada penelitian ini akan digunakan perhitungan Skala Likert dengan skala

lima. Adapun langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi kuesioner sesuai pernyataan dan jawaban responden.

2. Hitung jumlah nilai dengan melakukan perkalian antara skor jawaban

dengan jumlah jawaban responden

3. Hitung masing-masing total nilai pernyataan dengan menjumlahkan semua

jumlah nilai.

4. Hitung skor terendah dengan melakukan perkalian antara skor jawaban

terendah, yaitu 1 (sangat tidak setuju) dengan jumlah responden.

5. Hitung skor tertinggi dengan melakukan perkalian antara skor jawaban

tertinggi, yaitu 5 (sangat setuju) dengan jumlah responden.

6. Hitung persentase antara total nilai dengan skor tertinggi.

Tentukan kategori sesuai range persentase untuk masing-masing jawaban yang

dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut.



II-28

Tabel 2.2 Range Persentase Kategori

Range (%) Kategori
0 - 20% Sangat Tidak Setuju

21% - 40% Tidak Setuju
41% - 60% Ragu-Ragu
61% - 80% Setuju
81% -100% Sangat Setuju

2.7.1 Quality Model of ISO 9126-1

ISO 9126 adalah salah satu standar tolak ukur kualitas perangkat lunak

yang dibuat oleh International Organization for Standardization (ISO) dan

International Electrotechnical Commission (IEC). Standar ini dibagi menjadi

empat bagian yang masing-masing menjelaskan model kualitas (ISO 9126-1),

metrik eksternal (ISO 9126-2), metrik internal (ISO 9126-3) dan metrik kualitas

yang digunakan (ISO 9126-4). ISO 9126-1 mendeskripsikan sebuah model

kualitas perangkat lunak yang mengkategorikan kualitas perangkat lunak menjadi

enam karakteristik yang dibagi lagi menjadi sub karakteristik. Berikut adalah

enam karakteristik dan sub karakteristik kualitas :

1. Functionality (Suitability, Accuracy, Interoperability, Security dan

Compliance).

2. Reliability (Maturity, Fault-tolerance, Recoverability dan Compliance).

3. Usability (Understandability for Reuse, Learnability for Reuse,

Operability for Reuse – Programmability, Attractiveness for Reuse dian

Compliance for Reuse)

4. Efficiency (Time Behavior, Resource Utilization dan Compliance).

5. Maintainability (Analyzability, Changeability, Stability, Testability dan

Compliance).

6. Portability (Adaptability, Installability, Co-existance, Replaceability dan

Compliance).
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2.8 Penelitian Terkait

Perbandingan antara penelitian terkait dan penelitian sekarang dapat

dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Penelitian Terkait

No. Penelitian Tahun Judul Metode Hasil

1. Weber &
Bartels

1988 Performance
Evaluation of an
Expert System
Using Rescaled
Certainty
Factors

Certainty
Factor

Pendekatan perbaikan
sederhana adalah
dengan
mendefinisikan
certainty factor pada
jara 0 hingga 1, dan
kemudian
mengkombinasikan
atau
memperbaharuinya
menggunakan
peraturan untuk
certainty factor
memiliki tanda yang
sama (notasi nilai
absolut tidak lagi
dibutuhkan).
Pendekatan Rescaled
Certainty Factor
mendefinisikan
faktor-faktor
bagaimana membuat
agar lebih mirip
dengan probabilitas.

2. Xu 1994 A Multi-Faults
Diagnosis Model
Based on Set-
Covering and
Certainty
Factors

Certainty
Factor

Model diagnosis
multi-faults pada
jurnal ini digunakan
untuk
mengaplikasikan set-
covering dan
certainty factor untuk
ke field dari fault
diagnosis. Model
digunakan pada
sistem pakar
diagnosis kesalahan
coal-cutter dan dibuat
untuk kekurangan
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No. Penelitian Tahun Judul Metode Hasil

dari ”single-fault
hypothesis” yang
digunakan
sebelumnya.

3. Wu 2000 Expert Fault
Diagnosis Using
Rule Models with
Certainty
Factors for the
Leaching
Process

Certainty
Factor

Strategi diagnosis
kesalahan pakar yang
menggunakan model
peraturan dengan
certainty factor dan
forward chaining
digunakan untuk
menampilkan
diagnosis kesalahan
secara real-time ada
proses peluruhan
(leaching). Hasil
yang diperoleh adalah
strategi yang
diusulkan
menyediakan maksud
yang efektif untuk
memastikan
keamanan berjalan
pada proses leaching.

4. Satyareni 2011 Sistem Diagnosa
Penyakit Tropis
dengan
Menggunakan
Metode Forward
dan
BackwardChaini
ng

Forward
dan
Backward
Chaining

Dalam mendiagnosa
suatu penyakit sangat
tergantung pada
gejala yang dirasakan
oleh penderita. Jika
penderita  kurang
tepat  dalam
mengutarakan  gejala
yang  dideritanya,
maka  hasil  diagnosa
akan menjauhi
kebenaran.
Aplikasi yang dibuat
dapat membantu
pengguna membuat
diagnosis penyakit
tanpa harus menemui
seorang dokter
spesialis penyakit
infeksi tropis.
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No. Penelitian Tahun Judul Metode Hasil

5. Admaja 2012 Rancang Bangun
Aplikasi Mobile
untuk
Mendiagnosa
Penyakit Umum
dengan Metode
Certainty Factor
Menggunakan
Teknologi
Android

Certainty
Factor

Hasil perbandingan
antara diagnosa
dengan menggunakan
sistem dan tanpa
menggunakan system
menunjukkan  sistem
sudah mampu
mendeteksi  penyakit
dengan baik dan
hasilnya  sama
melalui masukan
gejala fisik.

6. Latumaku
lita

2012 Sistem Pakar
Pendiagnosa
Penyakit Anak
Menggunakan
Metode Certainty
Factor

Certainty
Factor

Sistem Pakar
Pendiagnosa Penyakit
Anak Menggunakan
Certainty Factor
dapat digunakan
untuk mendiagnosa
penyakit anak dengan
tingkat  kepercayaan
yang telah  ditentukan
oleh pakar  terhadap
gejala-gejala  yang
mempengaruhi
probabilitas
terjadinya suatu
penyakit anak.

7. Syatibi 2012 Sistem Pakar
Diagnosa
Penyakit Kulit
Sapi Berbasis
Web PHP
dengan Metode
Certainty Factor

Certainty
Factor

Keluaran dari sistem
adalah diagnosa
berupa gangguan
penyakit kulit pada
sapi dengan jenis
tertentu disertai saran
terapinya  dan
dilengkapi dengan
nilai probabilitas dari
gangguan penyakit
tersebut yang
menunjukkan nilai
kemungkinan
munculnya tersebut
seperti yang
dijelaskan di atas.
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