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Abstract

The usage of natural materials tends to increase, particularly with
trend of going back to nature. Traditional drug is used more by the middle
society downwards in the effort of prevention, healing and cure. It is
relatively safer to use compared to synthetic drug, since it does not have
dangerous side effects. Considering the number of traditional drug types,
whereas human being recall memory have limited capacity, then an ex-
pert system program is needed as a mean of assistance for diagnosing
disease in order to decide the proper medications. Forward chaining
method is used in this Inference Engine system.

Keywords : Forward Chaining, Inference Engine, Expert System,
Traditional Drug

1. Pendahuluan

Obat tradisional adalah obat jadi atau ramuan bahan alam yang berasal dari
tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran bahan-bahan tersebut
yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
Pada kenyataannya bahan obat alam yang berasal dari tumbuhan porsinya lebih
besar dibandingkan yang berasal dari hewan atau mineral, sehingga sebutan obat
tradisional hampir selalu identik dengan tanaman obat karena sebagian besar obat
tradisional berasal dari tanaman obat. Walaupun obat tradisional masih banyak
digunakan oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, sekarang ini obat
tradisional mulai diperkenalkan kembali untuk segala kalangan. Namun demikian
dalam perkembangannya sering dijumpai ketidaktepatan penggunaan obat tradisional
karena kesalahan informasi maupun anggapan keliru terhadap obat tradisional dan
cara penggunaannya. Dari segi efek samping memang diakui bahwa obat alam/obat
tradisional memiliki efek samping relatif kecil dibandingkan obat modern [1].

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka  dirancang suatu aplikasi untuk
pengobatan tradisional dengan menggunakan pendekatan sistem pakar karena
manfaat dan kegunaan dari obat-obatan tradisional belum banyak diketahui.
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Penalaran pada sistem yang direpresentasikan dengan berbentuk IF-THEN akan
dibantu dengan metode forward chaining atau penalaran maju. Proses pencarian
dengan metode  forward chaining, berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dari premis
menuju kepada kesimpulan akhir, metode ini sering disebut data driven (yaitu
pencarian dikendalikan oleh data yang diberikan) [2].

2. Sistem Pakar

Sistem pakar adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan (artificial
intelligent) yang membuat penggunaan secara luas pengetahuan yang khusus untuk
penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar [2]. Sistem pakar dibuat pada
wilayah pengetahuan tertentu untuk suatu kepakaran tertentu yang mendekati
kemampuan manusia di salah satu bidang. Sistem pakar mencoba mencari solusi
yang memuaskan sebagaimana yang dilakukan seorang pakar. Selain itu, sistem
pakar juga dapat memberikan penjelasan terhadap langkah yang diambil dan
memberikan alasan atas saran atau kesimpulan yang ditemukannya.

Perlu dipahami mengenai siapa saja yang berinteraksi dengan sistem. Mereka
adalah Pakar (domain expert) yaitu seorang ahli yang dapat menyelesaikan masalah
yang sedang diusahakan untuk dipecahkan oleh sistem, Pembangun pengetahuan
(knowledge engineer) yaitu seseorang yang menerjemahkan pengetahuan seorang
pakar dalam bentuk deklaratif sehingga dapat digunakan oleh sistem pakar, Pengguna
(user) merupakan seseorang yang berkonsultasi dengan sistem untuk mendapatkan
saran yang disediakan oleh pakar, dan Pembangun sistem (system engineer) adalah
seseorang yang membuat antarmuka pengguna, merancang bentuk basis pengetahuan
secara deklaratif, dan mengimplementasikan mesin inferensi.

Pemilihan seseorang sebagai pakar dengan memperhatikan hal-hal antara lain
orang yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah
khusus dengan cara-cara yang superior dibanding orang kebanyakan, memiliki
pengetahuan kepakaran, memiliki ketrampilan menyelesaikan masalah dengan efisien,
dapat mengkomunikasikan pengetahuan, dapat menyediakan waktu, dan dapat
bekerja sama [3].

Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembang
dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembang digunakan untuk memasukkan
pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar, sedangkan lingkungan
konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan
pakar. Struktur sistem pakar dapat dilihat pada Gambar 1.

Pada Gambar 1 dijelaskan tentang komponen dalam konsep dasar sistem
pakar yaitu antarmuka yang merupakan mekanisme atau penghubung antara pengguna
dengan sistem pakar.

Sistem Pakar (Manongga,dkk)
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Gambar 1 Konsep Dasar Sistem Pakar

Basis pengetahuan terdiri dari pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan
penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar
yaitu fakta dan aturan. Fakta merupakan informasi tentang obyek dalam area
permasalahan tertentu sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara bagaimana
memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui.

Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian
dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer.
Pembuat pengetahuan berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer
ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan
buku, basis data, laporan penelitian, dan pengalaman pemakai. Terdapat tiga metode
utama dalam akuisisi pengetahuan. Yang pertama, wawancara, yaitu metode akuisisi
yang paling banyak digunakan. Yang kedua, analisis protokol, yaitu pakar diminta
untuk melakukan suatu pekerjaan dan mengungkapkan proses pemikirannya dengan
menggunakan kata-kata. Pekerjaan tersebut direkam, dituliskan, dan dianalisis,
kemudian observasi dan merekam pekerjaan pakar dalam bidang tertentu. Yang
terakhir adalah induksi aturan dari contoh dengan penalaran dari khusus ke umum.
Dalam ketiga metode tersebut, akuisisi pengetahuan dilakukan sepanjang proses
pembangunan sistem.

Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk
penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam tempat
kerja, dan untuk memformulasikan kesimpulan. Terdapat dua pendekatan untuk
mengontrol inferensi dalam sistem pakar berbasis aturan yaitu pelacakan runut balik
(pelacakan dimulai dari tujuan kemudian dicari aturan yang memiliki tujuan untuk
kesimpulan) dan pelacakan runut maju (pelacakan dimulai dari informasi masukan
kemudian menggambarkan kesimpulan). Dalam mencapai kesimpulan mesin inferensi
dipengaruhi beberapa penelusuran antara lain Depth-first search (penelusuran dimulai
dari simpul akar menurun ke tingkat dalam yang berurutan), Breadth-first search
(dimulai dari simpul dan sebelum bergerak harus diuji dulu pada setiap tingkatnya)
dan Best-first search (berdasarkan kedua metode sebelumnya). Tempat kerja
merupakan area dari sekumpulan memori kerja. Fasilitas penjelasan komponen
tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Perbaikan pengetahuan
untuk menganalisa kinerjanya.

Ada beberapa contoh implementasi sistem pakar yang sudah pernah dibuat
sebelumnya. Antara lain perancangan dan pembuatan aplikasi sistem pakar untuk
permasalahan tindak pidana terhadap harta kekayaan membahas tentang menyeleksi
pasal-pasal kasus KUHP yang terlibat dalam kasus pidana [4], perencanaan dan
pembuatan program sistem pakar untuk spesifikasi jenis anjing membahas tentang
identifikasi jenis anjing berdasarkan ciri-ciri anjing yang banyak sekali jenisnya [5].
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Gambar 2 Proses Pelacakan ke Depan (Forward Chaining)

Pada Gambar 2 diterangkan mengenai pelacakan runut maju (forward
chaining) yaitu pelacakan dimulai dari informasi masukan dengan observasi, dan
selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Pelacakan runut maju mencari
fakta yang sesuai dengan bagian IF dari aturan IF-THEN.

Gambar 3 Proses Pelacakan ke Belakang (Backward Chaining)

Pada Gambar 3 diterangkan mengenai pelacakan runut balik (backward chain-
ing) adalah pelacakan dimulai dari tujuan, selanjutnya dicari aturan yang memiliki
tujuan tersebut untuk kesimpulannya. Selanjutnya proses pelacakan menggunakan
premis untuk aturan tersebut sebagai tujuan baru dan mencari aturan lain dengan
tujuan baru sebagai kesimpulannya. Proses berlanjut sampai semua kemungkinan
ditemukan.

Kedua metode inferensi tersebut dipengaruhi oleh tiga macam penelusuran,
yaitu Depth-first search, Breadth-first search, Best-first search.

Gambar 4 Diagram Alir Teknik Penelusuran Depth-First Search

Pada Gambar 4 dijelaskan tentang Depth-first search, melakukan penulusuran
secara mendalam dari simpul akar bergerak menurun ke tingkat dalam yang
berurutan. Penelusuran dimulai dari angka 1, turun ke angka 2, kemudian turun lagi
ke angka 3 sampai tidak ada lagi turunan kemudian dilanjutkan di sebelahnya ke
angka 4, dilanjutkan ke atas ke angka 5, lalu turun ke angka 6, dilanjutkan ke atas
ke angka 7, lalu turun ke angka 8, ke angka 9, sampai selesai ke angka 10.

Sistem Pakar (Manongga,dkk)
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Gambar 5 Diagram Alir Teknik Penelusuran Breadth-First Search

Pada Gambar 5 dijelaskan tentang Breadth-first search, bergerak dari simpul
akar, simpul yang ada pada setiap tingkat diuji sebelum pindah ke tingkat selanjutnya.
Berbeda dengan penelusuran pertama, penelusuran ini dimulai dari angka 1, turun
ke angka 2 kemudian dicari yang sejajar angka 2 yaitu angka 3 dan angka 4, setelah
tidak ada yang sejajar penelusuran dilanjutkan ke bawah yaitu angka 5 dan diteruskan
sejajar ke angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 sampai selesai. Sedangkan
Best-first search, bekerja berdasarkan kombinasi kedua metode sebelumnya.

Tempat kerja merupakan area dari sekumpulan memori kerja (working
memory). Ada tiga tipe keputusan yang dapat direkam yaitu rencana: bagaimana
menghadapi masalah, agenda: aksi-aksi yang potensial yang sedang menunggu untuk
dieksekusi, dan solusi: calon aksi yang akan dibangkitkan.

Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan
kemampuan sistem pakar. Komponen ini menggambarkan penalaran sistem kepada
pemakai.

Perbaikan pengetahuan dilakukan supaya pakar memiliki kemampuan untuk
menganalisis dan meningkatkan kinerja serta kemampuan untuk belajar dari
kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran
terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan
dan kegagalan yang dialaminya [2].

3. Studi Kasus

Sebelum membuat program, terlebih dahulu haruslah merancang proses
program yang akan dibuat. Kasus yang diangkat pada artikel ini yaitu tentang
pengobatan penyakit ringan dengan menggunakan obat tradisional, oleh karena itu
terdapat rancangan dari mulai data pakar hingga ke program utama yang dapat
dipergunakan oleh pengguna. Salah satu rancangannya menggunakan DFD (Data
Flow Diagram). Hasil rancangan dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 6 DFD Level 0 dari Sistem Pakar yang Dirancang

Pada Gambar 6, yaitu DFD Level 0, dijelaskan tentang seorang herbalis
memberikan data-data kepakarannya, untuk dimasukkan ke dalam sistem (sistem
pakar). Sistem akan memprosesnya menjadi aturan–aturan yang akan memberikan
informasi kepada pengguna. Sehingga pengguna mendapatkan hasil atau solusi.

Gambar 7 DFD Level 1 dari Sistem Pakar yang Dirancang

Pada Gambar 7, yaitu DFD level 1 terdapat tiga  proses yaitu proses
pendataan penyakit, proses input obat, dan konsultasi. Seorang herbalis memberikan
data untuk operator yang akan diproses pada proses pendataan penyakit, isi dari
proses pendataan penyakit yaitu membuat aturan gejala–gejala penyakit. Setelah
operator mendapatkan data–data yang sesuai, maka operator mengelompokkan
data-data. Data obat dimasukkan dalam proses input obat dan disimpan pada tabel
data obat. Sedangkan data aturan yang terdiri dari data aturan gejala dan aturan
penyakit diproses pada konsultasi. Data obat dari tabel obat masuk sebagai data
aturan yang diproses pada konsultasi [3].

Kebutuhan untuk pemasukan pada sistem ini berupa pertanyaan-pertanyaan

Sistem Pakar (Manongga,dkk)
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yang menyangkut tentang gejala-gejala yang diderita oleh pengguna, dengan
menjawab “Ya” atau “Tidak”. Sedangkan kebutuhan keluaran pada sistem ini berupa
solusi yang terdiri dari nama penyakit dan ramuan obat tradisional beserta cara
pengobatannya.

Proses perancangan sistem pakar mulai awal sampai akhir dibagi menjadi
tujuh tahapan, yaitu: perencanaan sistem basis pengetahuan, perancangan diagram
ketergantungan (dependency diagram), penyusunan tabel keputusan (decision
table), melakukan konversi dari tabel keputusan menjadi IF-THEN yaitu aturan
yang berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, perancangan data-
base sebagai salah satu komponen penunjang sistem basis pengetahuan, perancangan
mesin inferensi yang menggunakan metode forward chaining sebagai pusat
pemrosesan aplikasi sistem pakar, dan perancangan antarmuka pemakai.

Contoh dari basis pengetahuan yaitu: herbalis memberikan penjelasan, jika
ada pasien yang mengeluhkan gejala–gejala penyakit. Misalnya pasien mempunyai
gejala sesak napas yang disertai dengan mengi, batuk, batuknya tidak berlendir,
demam, pusing, kehilangan nafsu makan, lemah, letih, lesu, dan kehilangan berat
badan. Kemudian seorang herbalis menyimpulkan suatu penyakit yaitu penyakit asma
dan memberikan pengobatan 10 bunga kenop, 3 lembar daun jinten, 1 genggam
patikan kebo, 1 genggam pegagan, dan 5 bunga tembelekan; semua bahan dicampur
dan direbus dengan 3 gelas air menjadi 1 ½ gelas air.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk membuat sistem pakar.
Langkah pertama setelah mendapatkan semua data dari seorang herbalis, kemudian
membuat diagram ketergantungan. Diagram ketergantungan adalah suatu representasi
dari metode pelacakan ke depan, di mana dari gejala-gejala penyakit yang spesifik
dapat ditarik suatu kesimpulan yang berupa jenis penyakit dan obat tradisional apa
yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.Diagram ketergantungan diperlihatkan
pada Gambar 8.

Gambar 8 Diagram Ketergantungan

Penjelasan lebih lanjut untuk Gambar 8 yaitu pembangunan knowledge base
dimaksudkan bahwa setelah mendapatkan pengetahuan dari seorang pakar dibuatlah
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suatu aturan. Dengan mengambil contoh penyakit asma. Yang pertama memasukkan
gejala-gejalanya yaitu batuk tidak berlendir, nafsu makan turun, berat badan turun,
lemah, lesu, pucat, sesak napas, letih, dan demam. Dari semua gejala yang masuk
menghasilkan suatu aturan pertama dalam penentuan penyakit, kemudian pada aturan
kedua menentukan obat yang akan diminum sebagai solusinya.

Langkah kedua adalah membuat tabel keputusan seperti pada Tabel 1. Setelah
membuat diagram ketergantungan, baru dikelompokkan satu per satu sesuai dengan
penyakit berdasarkan gejala-gejalanya dengan cara membuat tabel keputusan. Pada
Tabel 1 menjelaskan bahwa penyakit radang amandel mempunyai gejala panas lebih
dari 38 derajat celcius, sakit kepala, dan batuk.

Penyakit pharyngitis mempunyai gejala batuk, penyakit laryngitis mempunyai
gejala batuk. Penyakit influenza mempunyai gejala panas lebih besar dari 38 derajat
celcius, sakit kepala, batuk, dan menggigil biasa. Penyakit sinusitis mempunyai gejala
panas lebih dari 38 derajat celcius, sakit kepala, lemah, dan batuk.

Tabel 1 Tabel Keputusan

Langkah ketiga pada Gambar 9 menjelaskan tentang pengimplementasian
bagian inference engine. Pada langkah ini dibuat dengan menggunakan penalaran
forward chaining dan dipengaruhi oleh penelusuran breadth-first search (pencarian
dilakukan menguji tiap level-nya) dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dan
menjawab “Ya” atau “Tidak”.

Struktur keputusan dapat diterjemahkan secara mekanis ke dalam kaidah
produksi (production rule). Hal ini dapat dengan mudah dilakukan dengan pencarian
melebar pertama (breadth first search) dari struktur dan pembangkitan aturan IF
... THEN (Jika ... maka) pada setiap node. Seperti pada contoh gambar 3.4, deci-
sion tree dapat diterjemahkan ke dalam aturan berikut ini:

JIKA Pertanyaan = “Apakah Anda mempunyai suhu meningkat/panas ?”
DAN Jawaban = “Ya”
MAKA Pertanyaan Selanjutnya = “Apakah Anda Batuk ?”

JIKA Pertanyaan  = “Apakah Anda Batuk ?”
DAN Jawaban = “Ya”
MAKA Pertanyaan Selanjutnya = “Apakah Anda Batuk Berdahak ?”

Sistem Pakar (Manongga,dkk)
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JIKA Pertanyaan  = “Apakah Anda Batuk Berdahak ?”
DAN Jawaban = “Ya”
MAKA Pertanyaan Selanjutnya = “Apakah Tenggorokan Anda Sakit ?”

Gambar 9 Contoh Decision Tree

Langkah keempat direpresentasikan pada Tabel 2 yaitu membuat tabel
keputusan aturan penyakit. Setelah membuat decision tree nya kemudian hasilnya
dikelompokkan menjadi satu tabel menjadi tabel keputusan aturan penyakit.
Keterangan tabelnya adalah Y artinya Yes (Ya) dan N artinya No (Tidak). Sebagai
contoh jika rule/aturan pertama adalah radang amandel maka ada tujuh pertanyaan
dengan menjawab “Ya” sebanyak tujuh jawaban, aturan kedua adalah bronkhitis
maka ada delapan pertanyaan dengan menjawab “Ya” sebanyak tujuh jawaban dan
menjawab “Tidak” sebanyak satu jawaban, aturan ketiga yaitu influenza, maka ada
enam pertanyaan dengan menjawab “Ya” sebanyak lima jawaban dan menjawab
“Tidak” sebanyak satu jawaban, aturan keempat adalah tipes maka ada sembilan
pertanyaan dengan menjawab “Ya” sebanyak tujuh jawaban dan menjawab “Tidak”
sebanyak dua jawaban.

Langkah kelima dapat dilihat seperti pada Tabel 3 yaitu aturan penyakit dengan
obat. Untuk membuat aturan obat harus berhubungan dengan aturan penyakit.
Caranya dengan melihat aturan pertama pada aturan penyakit, misalnya radang
amandel maka obatnya adalah cakar ayam, pegagan, rumput mutiara, sambiloto,
dan tapak liman. Pada aturan kedua penyakitnya adalah bronkhitis maka obatnya
adas, bunga kenop, cakar ayam, ciplukan, lengkuas merah, patikan kebo, pegagan,
rumput mutiara, dan daun sirih. Pada aturan ketiga penyakitnya adalah influenza
maka obatnya adalah adas, bunga kenop, cakar ayam, ciplukan, lengkuas merah,



125

patikan kebo, pegagan, rumput mutiara, dan daun sirih. Pada aturan keempat
penyakitnya adalah tipes maka obatnya sambiloto, rumput mutiara, daun ungu, cakar
ayam, dan tapak liman.

Tabel 2 Tabel Keputusan Aturan Penyakit

Tabel 3 Aturan Penyakit dengan Obat

4. Implementasi Sistem Pakar

Sistem pakar untuk pengobatan penyakit ringan dengan menggunakan obat
tradisional khususnya tanaman (herbal), berhasil diimplementasikan dengan menggu-
nakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Pada bagian implementasi
dibahas tentang pengguna sistem atau hubungan interaksi antara sistem dengan
pengguna. Pada bagian ini dibahas tentang tampilan program bagian per bagian
masih dalam tahap pengembangan.

Pada Gambar 10 diperlihatkan tampilan form utama. Pada form tersebut
ada beberapa bagian yaitu sistem pakar, ragam dan keluar. Pada sistem pakar
terdapat dua pilihan yaitu konsultasi dan lihat obat, sedangkan pada ragam terdapat
tiga pilihan yaitu kamus sehat, bantuan dan tentang, dan keluar untuk keluar dari
sistem. Form utama tersebut adalah bagian paling awal yang akan dilihat oleh
pengguna, dimana dari bagian ini pengguna dapat membuka form-form lainnya
yang melakukan fungsi-fungsi sistem pakar.

Sistem Pakar (Manongga,dkk)
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Gambar 10 Tampilan Form Utama

Pada Gambar 11 diperlihatkan tampilan form konsultasi/pertanyaan. Pengguna
yang menggunakan form pertanyaan diharuskan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang telah diberikan sesuai dengan gejala-gejala yang sedang dirasakan.
Pengguna harus menjawab “Ya” atau “Tidak” dengan menekan tombol yang telah
disediakan. Setelah menekan tombol tersebut pertanyaan akan berubah sesuai
jawaban tergantung dari aturan yang telah dibuat.

Gambar 11 Tampilan Form Konsultasi/Pertanyaan
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Pada Gambar 12 diperlihatkan tampilan form kesimpulan. Form kesimpulan
tampil setelah pengguna selesai semua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah
diberikan. Isinya berupa kesimpulan penyakit yang diderita beserta obat dan cara
penggunaannya.

Gambar 12 Tampilan Form Kesimpulan

Pada Gambar 13 diperlihatkan tampilan form lihat deskripsi obat. Pada  form
lihat deskripsi obat, pengguna yang belum mengetahui jenis tanaman obat yang
diberikan, dapat melihat jenis-jenis tanaman obat pada form tersebut.

Gambar 13 Tampilan Form Lihat Deskripsi Obat

Sistem Pakar (Manongga,dkk)
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Pengujian dilakukan menggunakan contoh pada decision tree yang terdapat
pada Gambar 9. Pengujian aturan dilakukan dengan menjalankan program aplikasi
beberapa kali dan hasil kesimpulannya diamati. Keakuratan sistem pakar ini
bergantung dari hasil kesimpulan yang diperoleh, apakah sudah sesuai dengan
pengolahan jawaban yang diberikan oleh pengguna pada mesin inferensi. Untuk
mendapatkan keakuratan pada sistem ini pengguna harus memasukkan jawabannya
sesuai dengan basis pengetahuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini
mengalami uji coba berkali-kali dan kombinasi jawaban untuk mendapatkan aturan
dan kesimpulan sesuai harapan bagi pengguna.

Berikut ini adalah beberapa proses pengujian yang telah dilakukan pada sistem,
adapun pengujiannya dilakukan dengan beberapa macam penyakit.

Pada Gambar 14 dijelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan
pertama “Panas ?” dijawab dengan “Ya”, pertanyaan kedua “Batuk ?” dijawab
dengan “Ya”, pertanyaan ketiga “Berdahak ?” dijawab dengan “Ya”, pertanyaan
keempat “Tenggorokan sakit ?” dijawab dengan “Ya”, pertanyaan kelima
“Tenggorokan merah ?” dijawab dengan “Ya”, pertanyaan keenam “Pusing ?” dijawab
dengan “Ya”. Hasil kesimpulan yang ditampilkan adalah Penyakit Radang Amandel
dan Obatnya cakar ayam, pegagan, rumput mutiara, sambiloto, tapak liman.

Gambar 14 Runut Maju untuk Penyakit Radang Amandel

Pada basis pengetahuan disimpan pada mesin inferensi maka dapat dijelaskan
seperti yang tertera pada Kode Program 1.

Kode Program 1 Kode untuk Mesin Inferensi dalam Contoh yang Tertera pada Gambar 11

If rule = 1 Then
Rule = 2
RichTextBox1.Text = “Batuk ?”

ElseIf Rule = 2 Then
Rule = 4
RichTextBox1.Text = “Berdahak ?”

ElseIf Rule = 4 Then
Rule = 8
RichTextBox1.Text = “Tenggorokan sakit ?”

ElseIf Rule = 8 Then
Rule = 16
RichTextBox1.Text = “Tenggorokan merah ?”

ElseIf Rule = 16 Then
Rule = 32
RichTextBox1.Text = “Tonsil membesar & memerah ?”
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ElseIf Rule = 32 Then
Rule = 58
RichTextBox1.Text = “Pusing ?”

ElseIf Rule = 58 Then
Rule = 92
RichTextBox1.Text = ShowConclusion(1)

Kode Program 2 berisi kesimpulan sebagai hasil dari proses yang dikerjakan
oleh Kode Program 1, sebagaimana yang dicontohkan pada Gambar 11.

Kode Program 2 Kode untuk Menampilkan Keimpulan dalam Contoh yang Tertera pada
Gambar 11

If Index = 1 Then
Conclusion = “Penyakit Anda : Radang Amandel” & _
“Obatnya = Cakar ayam, Pegagan, Rumput Mutiara,” & _
 Sambiloto, Tapak Liman”

Gambar 15 Runut Maju untuk Penyakit Usus Buntu

Gambar 16 Tidak Ada Kesimpulan

Contoh lain diperlihatkan oleh Gambar 15, dimana dijelaskan tentang alur
runut maju dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Pertanyaan pertama “Panas
?” dijawab dengan “Ya”, pertanyaan kedua “Batuk ?” dijawab dengan “Tidak”,
pertanyaan ketiga “Pusing ?” dijawab dengan “Ya”, pertanyaan keempat “Ulu hati
?” dijawab dengan “Tidak”, pertanyaan kelima “Pusing ringan ?” dijawab dengan
“Ya”, pertanyaan keenam “Mual ?” dijawab dengan “Ya”, pertanyaan ketujuh
“Muntah ?” dijawab dengan “Ya”, pertanyaan kedelapan “Kembung ?” dijawab

Sistem Pakar (Manongga,dkk)
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dengan “Ya”, pertanyaan kesembilan “Perut kanan nyeri ?” dijawab dengan “Ya”.
Hasil kesimpulan yang ditampilkan adalah Penyakit Usus Buntu dan Obatnya rumput
mutiara, brotowali, sambiloto.

Pada Gambar 16 dijelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan,
Pertanyaan pertama “Panas ?” dijawab dengan “Tidak”, pertanyaan kedua “Batuk
?” dijawab dengan “Ya”, pertanyaan ketiga “Pusing ?” dijawab dengan “Ya”,
pertanyaan keempat “Mual ?” dijawab dengan “Tidak”. Hasil kesimpulan yang
ditampilkan adalah “Silahkan Anda ulangi pertanyaan dari awal, karena jawaban
yang diberikan tidak terdapat pada aturan yang telah ditentukan”

Setelah menjalani beberapa uji coba dapat disimpulkan bahwa setiap pengguna
diberikan pertanyaan dan jumlah pertanyaannya yang berbeda-beda sesuai dengan
jawabannya. Setiap jawaban yang diberikan mempengaruhi pertanyaan dan jumlah
pertanyaan.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil pembuatan program sistem pakar, dapat disimpulkan
beberapa kesimpulan diantaranya adalah aplikasi tersebut dapat membantu seorang
herbalis dalam menentukan penyakit dan obat, agar penggunaan obat dapat dilakukan
secara rasional sesuai takaran sehingga tidak menimbulkan over dosis dan efek
samping. Program ini berhasil menguji 38 jenis penyakit dengan 47 macam obat
dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna.

Aplikasi tersebut bersifat statis dan tidak dapat mengubah maupun menambah
aturan karena semua aturan tidak disimpan ke dalam basis data. Setiap pengguna
diberikan beberapa pertanyaan dan jumlah pertanyaan yang berbeda-beda sesuai
dengan jawabannya. Setiap jawaban yang diberikan mempengaruhi pertanyaan dan
jumlah pertanyaan. Setelah dibandingkan dengan seorang herbalis maka didapatkan
hasil kesimpulan, keakuratan program aplikasi ini sudah teruji dengan eksperimen-
eksperimen yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. Keakuratan program
aplikasi ini masih belum seratus persen, karena adanya batasan penyakit dan obat
yang dibuat pada aplikasi tersebut.
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