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Abstrak
Penyakit menular disebabkan oleh virus, bakteri ataupun jamur yang tidak dapat dilihat oleh mata.
Lingkungan yang kurang bersih juga menjadi salah satu faktor mudahnya virus, bakteri ataupun jamur
berkembang biak sehingga menyebabkan anak-anak mudah terserang penyakit. Oleh sebab itu dibutuhkan
bantuan suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk diagnosis penyakit infeksi pada anak seperti halnya
seorang ahli atau pakar agar dapat diberikan penaganan dengan cepat. Proses diagnosis dilakukan dengan
menggunakan teknik sistem pakar dan menggunakan metode forward chaining. Metode ini terbukti
merupakan cara yang paling tepat mendeteksi suatu penyakit, sehingga user tidak
perlu menebak penyakit yang diderita anak, karena sistem akan memberikan jawaban berdasarkan fakta yang
ada.
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1. PENDAHULUAN
Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis.
Menurut para ahli biologi virus adalah peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Virus
dikatakan peralihan karna virus mempunyai ciri-ciri seperti makhluk hidup yaitu dengan
mempunyai DNA dan mampu berkembang biak pada sel hidup serta mempunyai ciri-ciri benda
mati yaitu tidak mempunyai protoplasma dan mampu dikristalkan.
Penyakit infeksi virus menyerang bukan hanya di kalangan dewasa tapi juga mudah
menyerang anak-anak. Jenis-jenis penyakit virus pada anak dan gejala-gejala yang ditimbulkan
juga sangat banyak jika dilakukan dengan metode konvensional (memeriksa atau mendeteksi
gejala secara manual tentang apa yang di rasakan anak) dan akan memakan waktu yang
sangat lama, dengan kita tahu jenis penyakit virus apa yang menyerang pada anak tersebut
dengan cepat kita dapat mencarikan solusi untuk pengobatan maupun pencegahannya.
Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bertujuan memecahkan suatu persoalan
dengan cara meniru pola pikir manusia yaitu pekerjaan seorang pakar. Program ini menggabungkan
basis pengetahuan (Knowledge Base) dengan mesin pengambil keputusan (Inference Engine). Ini
merupakan bagian perangkat lunak khusus yang berusaha menduplikasikan fungsi kerja seorang
ahli dalam suatu bidang keahlian. Program ini dapat bertindak seperti seorang konsultan dalam
suatu domain tertentu, berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh dari suatu atau beberapa
pakar (Fetty Tri Anggraeny,2011).
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2. LANDASAN TEORI
Definisi Infeksi Virus Pada Anak
Infeksi adalah kolonalisasi yang di lakukan oleh spesies asing terhadap
organisme inang, dan bersifat pilang membahayakan inang. Organisme penginfeksi, atau
patogen, menggunakan sarana yang dimiliki inang untuk dapat memperbanyak diri, yang pada
akhirnya merugikan inang. Patogen mengganggu fungsi normal inang dan dapat berakibat
pada luka kronik, gangrene, kehilangan organ tubuh, dan bahkan kematian. Respons
inang terhadap infeksi disebut peradangan. Secara umum, patogen umumnya dikategorikan
sebagai organisme mikroskopik, walaupun sebenarnya definisinya lebih luas mencakup
bakteri, parasit, fungi, virus, prion, dan viroid. Simbosis antara parasit dan inang, di
mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan, digolongkan sebagai parasitisme.
Cabang kedokteran yang menitikberatkan infeksi dan patogen adalah cabang penyakit infeksi.

Definisi Sistem pakar
Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang
terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan
keahlian manusia. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu
permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli (Anton Setiawan
Hongowibowo, 2009).
Defnisi Metode Forward Chaining
Forward Chaining adalah metode pencarian / penarikan kesimpulan yang
berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju ke kesimpulan, penusuran dimulai
dari fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju ke
kesimpulan / bottom up reasoning. Forward chaining melakukan pencarian dari suatu
masalah kepada solusinya (seperti diilustrasikan pada Gambar 2). Jika klausa premis
sesuai dengan situasi, maka proses akan memberikan kesimpulan (Gusti Ayu Kadek
Tutik A, 2009).

3.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan di uraikan metodologi penelitian dan kerangka kerja
penelitian. Kerangka
kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan
dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penetian dapat
digambarkan pada Gambar 3.1 berikut:
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Jenis- Jenis Penyakit Infeksi Virus Pada Anak
Penyakit infeksi virus pada anak merupakan penyakit yang disebabkan oleh banyak
virus. Hal itu dapat merugikan kesehatan anak dan mengakibatkan kekhawatiran pada
orang tua mereka. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai
penyakit infeksi virus pada anak. Beberapa jenis penyakit infeksi virus pada anak
dapat kita lihat pada Tabel 1 berikut ini :

Data Gejala Penyakit Infeksi Virus Pada Anak
Data- data gejala dari setiap penyakit yang didapat dari hasil wawancara langsung
dengan pakar, dapat dilihat pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Gejala Penyakit Infeksi Virus Pada Anak

Analisa Proses
Dalam mengembangkan sistem pakar ini pengetahuan dan informasi diperoleh dari beberapa
sumber, yaitu dari dokter serta dari buku tentang penyakit infeksi virus pada anak. Pengetahuan
ini akan direpresentasikan dalam bentuk rule yang berguna untuk menemukan kesimpulan
terhadap penyakit infeksi virus pada anak dan solusinya. Struktur rule secara logika
menghubungkan satu atau lebih kondisi pada bagian IF (yang akan menguji kebenaran dari
serangkaian data) dengan satu atau lebih kesimpulan (conclusion) yang terdapat pada bagian
THEN. Selain rule, pada sistem pakar juga dibutuhkan database yang berisi fakta tentang
penyakit infeksi virus pada anak. Dengan adanya rule dan database ini belum cukup untuk
menyelesaikan masalah penyakit infeksi virus pada anak, untuk menelusuri masalah dibutuhkan
sebuah metode dalam penelusuruan masalah pada sistem pakar mendiagnosa penyakit infeksi
virus pada anak ini adalah Forward Chaining.

Pohon Keputusan
Setelah mendapatkan penyakit dan data gejala dari data yang telah ada, maka tahap
selanjutnya adalah perancangan pohon keputusan yang dapat membantu dalam
mengklasifisikan penyakit berdasarkan gejala- gejala dari penyakitnya dan cara penanganannya.
Berikut ini pohon keputusannya dapat dilihat pada Gambar 4.1.
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Gambar 4.1 Pohon Keputusan

5. IMPLEMENTASI SISTEM
Pengujian Sistem
Pengujian terhadap sistem dilakukan untuk mengetahui sejauh mana system informasi
yang dirancang dapat mengatasi masalah.Berikut ini adalah beberapa bentuk layout hasil
pengujian terhadap Aplikasi Sistem pakar diagnose virus dengan Menggunakan Bahasa
Pemograman Visual Basic.
Pengujian Interface
Tampilan Menu Utama

Gambar 4.2 Menu Utama
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Tampilan Login

Gambar 4.3 Tampilan Login
Tampilan Diagnosa

Gambar 4.4 Tampilan Diagnosa
Tampilan Hasil Diagnosa

Gambar 4.5 Tampilan Hasil Diagnos
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KESIMPULAN

Dari uraian masalah di atas, serta berdasarkan analisa yang dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem pakar terbukti mampu melakukan penelusuran gejala, penyakit dan solusi
berdasarkan penelusuran jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh sistem.
2. Sistem pakar ini dapat memberikan informasi yang terbaru dan memudahkan petugas medis dan
orang yang membutuhkan informasi penyakit infeksi virus pada anak berdasarkan kepakaran
dari dokter yang ahli dibidangnya. Sistem pakar ini penelusurannya menggunakan mesin
inferensi dengan metode Forward Chaining sehingga menghasilkan hasil analisa yang setingkat
dengan pakar penyakit infeksi virus pada anak atau dokter ahli di bidang penyakit tersebut.
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