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Abstract 
Expert systems is systems that try to adopt human knowledge to computer, so that computers can solve problems 
Heart disease cause a human death with fairly high percentage [Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP, 2009]. Therefore, this expert 
system was built as an assistant for the doctor and diagnose the heart disease on patients early with a blood 
pressure as the input parameter values by using a measuring devices based on microcontroller and other 
additional parameters (heart rate, cholesterol, fasting blood glucose, C reactive protein , LDL, HDL and 
triglycerides). The Application built using backward chaining and fuzzy logic. The Fuzzy logic that used in this 
application is the certainty factor (CF) that supports the direct measure of the certainty facts. The tests that 
conducted is consisted of two tests, tools testing and systems testing. The blood pressure device’s test is using a 
blood pressure device based on microcontroller and spygnometer analog. System testing is done by entering the 
patient’s symptoms and the measurement results on blood pressure measurement devices. Output the results can 
be obtained in the form of heart disease according to the knowledge base and probability of value disease 
according to the calculation of CF. Hope the system itself can help the doctors to diagnosing the patient’s heart 
desease in early time. 
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1.1 Latar Belakang 
Hampir beberapa orang pernah melakukan pemeriksaan penyakit yang berkenaan dengan jantung. Penyakit jantung 

merupakan salah satu penyebab kematian dengan persentasi cukup tinggi. Berdasarkan penelitian badan kesehatan dunia 
WHO, banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit jantung, salah satunya adalah hipertensi dan 
kadar kolestrol yang tinggi. 

Alat ukur tekanan darah sudah banyak tersedia di toko-toko kesehatan. Untuk mendapatkannya pun sangatlah 
mudah, Harga yang ditawarkan pun sangat bervariasi tergantung dari akurasi dan fitur yang dimiliki alat pengukur 
tersebut. Untuk memudahkan dokter dalam mengukur tekanan darah, maka penulis mencoba membangun suatu alat 
berbasis mikrokontroler untuk melakukan pengukuran tekanan darah.  

Sistem pakar yang dibangun sebelumnya, biasanya menggunakan pertanyaan sesuai gejala yang dirasakan serta 
pilihan jawaban optional (ya dan tidak) untuk mendapatkan hasil diagnosa. Hal itu mungkin cukup efektif dalam 
memberikan bayangan hasil diagnosa, tetapi hasil yang didapat tidak terlalu akurat. Oleh karena itu, penulis mencoba 
membangun suatu sistem pakar yang  menggunakan masukan berupa parameter hasil pengukuran seperti : tekanan darah, 
denyut jantung, kolestrol, dan lain-lain. Gejala yang dialami oleh pasien sebagai input pada system dan pemberian nilai 
kepercayaan yang menggunakan metode CF (Certainty Factor) dalam mendapatkan suatu nilai probabilitas dan 
dukungan data riwayat penyakit. Dengan masukan hasil pengukuran tersebut, hasil diagnosa yang didapat akan lebih 
akurat. Sistem ini  merupakan alat bantu dokter ahli jantung, yang dapat membantu meprediksi seorang pasien terkena 
penyakit jantung serta memberikan solusi bagi pasien. 

Dari masalah-masalah di atas, maka akan dibangun sebuah sistem pakar yang memprediksi penyakit jantung 
berdasarkan masukan hasil pengukuran tekanan darah dan denyut jantung. Diharapkan dengan adanya sistem pakar ini 
dapat membantu memudahkan seorang pakar dalam mediagnosa penyakit jantung yang mungkin diderita 

Diharapkan dengan adanya sistem pakar ini dapat membantu dokter ahli jantung dalam mediagnosa penyakit jantung 
yang mungkin diderita.   
 
1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka laporan ini disusun dengan rumusan masalah seperti berikut : 
1. Bagaimana mencari suatu cara yang berbeda dalam penerapan sistem pakar untuk mendapatkan hasil diagnosa 

penyakit jantung.  
2. Bagaimana cara mengimplemtasikan penelusuran backward chaining dalam sistem pakar yang membutuhkan 

parameter dari hasil pengukuran, serta dukungan data riwayat penyakit. 
 
 
 



1.3  Tujuan  
Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah membuat sebuah sistem pakar yang didukung data riwayat 

penyakit dan parameter yang dibutuhkan seperti : tekanan darah, denyut jantung, kadar kolestrol, gula darah puasa serta 
protein c- creative, dan gejala yang dirasakan pasien dengan menggunakan penelusuran metode backward chaining dan 
fuzzy logic, serta pemberian nilai kepercayaan yang menggunakan metode CF (Certainty Factor) dalam mendapatkan 
suatu nilai probabilitas. Untuk  menggambarkan atau mendiagnosa penyakit jantung apa saja yang mungkin diderita oleh 
pasien serta memberikan saran atau solusi.  

1.4   Batasan Masalah 
Penulis membatasi ruang linkung yang dibahas pada penelitian  ini, yaitu sebagai berikut : 

 1. Proses-proses yang melibatkan pasien, yaitu proses pada saat pendeteksian hasil nilai berbagai macam parameter 
(denyut jantung, kolesterol, tekanan darah dan sebagainya) sampai melakukan prediksi penyakit jantung yang 
mungkin diderita 

 2. Untuk mengelompokkan penyakit jantung menggunakan metode fuzzy logic. 
 3. Aplikasi ini digunakan sebagai alat bantu dokter dalam mendiganosa penyakit jantung. 
 4. Metode inferensi yang digunakan untuk mendapatkan hasil penalaran yaitu backward chaining dan representasi 

pengetahuan menggunakan kaidah produksi. 
 5. Sistem yang dibangun dilengkapi dengan alat ukur tekanan darah berbasis mikrokontroler, serta alat ukur denyut 

jantung. 
 6. Cakupan prediksi penyakit dalam bagian jantung untuk pasien dewasa (usia 18 tahun ke atas). 

 
2. Landasan Teori 
2.1.   Sistem pakar [1] 

Sistem pakar (expert System) adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengertahuan manusia ke komputer, agar 
komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dapat dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancangan 
agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli.  
Konsep dasar Sistem pakar terdiri dari 2, yaitu : 
1. Pengguna menyampaikan fakta atau informasi untuk Sistem Pakar dan kemudian menerima saran dari pakar atau 

jawaban ahlinya.  
2. Bagian dalam sistem pakar terdiri dari 2 komponen utama, yaitu knowledge base yang berisi knowlegde dan mesin 

inferensi yang menggambarkan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan respons dari sistem pakar atas 
permintaan pengguna (User). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1. 
 
 
 
 
 
     
 
       Gambar 1. Konsep Dasar Sistem Pakar 
 
2.2 Jantung [3] 

Jantung yang ada dalam bahasa latin disebut cor, organ paling vital bagi kehidupan manusia, dapat diumpamakan 
seperti kantong yang berbentuk kerucut terbalik kebulat-bulatan yang terpotong bagian atasnya. Ukuran jantung kira-kira 
sebesar kepalan tangan kanan.  Fungsi utama jantung adalah mengalirkan darah ke seluruh organ tubuh dan membawa 
makanan bagi sel-sel organ tubuh. Selanjutnya, darah akan mengalirkan kembali ke jantung, lalu dialirkan kembali ke 
tubuh. Proses ini terjadi secara terus-menerus. [Tersono Adi , Ir. Lukas. 2008, Hal : 1]  
 
2.3 Mikrokontroler [4] 

Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan 
program yang dapat ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Sederhananya, menangkap informasi dari sensor untuk 
mengolah data. Cara kerja mikrokontroler sebenarnya hanya membaca dan menulis data. Mikrokontroler merupakan 
komputer didalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang menekankan efisiensi dan 
efektifitas biaya. Dengan penggunaan mikrokontroler ini maka : 
 Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas 
 Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar dari sistem adalah perangkat lunak yang 

mudah dimodifikasi 
 Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak. 
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3. Metode Penelitian 
3.1  Perancangan Teknik Representasi 

Untuk mendukung penalaran dalam melakukan diagnosis terhadap penyakit yang dialami pasien, berikut akan 
dijelaskan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan yang diperoleh dari pakar. Teknik representasi yang 
digunakan dalam pembangunan sistem pakar ini adalah kaidah produksi. Kaidah produksi dituliskan dalam pernyataan 
IF-THEN. Pernyataan ini menghubungkan bagian kesimpulan (IF) dan bagian premis (THEN). Berikut merupakan 
contoh kaidah produksi pada rule 28, yang ditunjukan pada tabel 1. 

Tabel 1.Teknik Representasi Kaidah Produksi Contoh Kasus Atrial Septal defect 
Rule Kondisi Nama Penyakit Then

R28 IF Atrial Septal Defect (ASD) Murmur
Berat sulit naik

Berdebar   
3.2  Mesin Inferensi[2] 

Proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan. Sebuah konklusi logis (logical 
conclusion) atau implikasi berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan dalam 
suatu modul yang disebut Inference Engine (Mesin Inferensi). Inference Engine merupakan modul yang berisi program 
tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning. Metoda mesin inferensi ada 2 yaitu forward chaining dan Backward 
Chainin.  Untuk melakukan penalaran yang dikerjakan, penulis menggunakan metode inferensi Backward Chaining, 
yaitu: Suatu rantai yang dilintasi dari suatu hipotesa kembali ke fakta yang mendukung hipotesa. Cara lain 
menggambarkannya adalah dalam hal tujuan yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan sub tujuannya.  
Cara kerja metoda inferensi runut balik (Backward Chaining) adalah sebagai berikut : 

 
 
 
 

 
 
 
Untuk proses perjalanan menggunakan mesin inferensi Backward Chaining diuraikan pada gambar 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Flowchart Penelesuran Backward Chaining 
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3.3 Logika Fuzzy [5] 
Logika Fuzzy memungkinkan nilai Fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A.Zadeh. Logika fuzzy 

adalah peningkatan dari logika boolean (0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak) yang berhadapan dengan konsep 
kebenaran sebagian. Logika fuzzy memiliki interval nilai antara 0 dan 1 ( misal 0,1 ; 0,3 ; 0,8 ; 1,0).  Metoda Logika 
fuzzy ini dipergunakan untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian menjadi suatu nilai yang memiliki kepastian. 

 
3.3.1  Faktor Kepastian (Certainty Factor) [6] 

Certainty Factor (CF) menujukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Notasi Faktor Kepastian(Sri 
Kusumadewi, 2003) adalah sebagai berikut : 

CF[h,e] = MB[h,e] – MD[h,e]    ......... (1) 
Dengan : 
CF[h,e] : Faktor Kepastian 
MB[h,e] : ukuran kepercayaan terhadap hipotesis h , jika diberikan evidence e ( antara 0 dan 1 ). 
MD[h,e] : ukuran ketidakpercayaan terhadap evidence h, jika diberikan evidence e ( antara 0 dan 1 ) 
 
Bentuk dasar  rumus Certainty factor sebuah aturan JIKA E MAKA H adalah sebagai berikut: 

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

Di mana : 
CF(E,e) : Certainty Factor evidence E yang dipengaruhi ileh evidence e 
CF(H,E) : Certainty Factor hipotesis dengan asumsi evidence diketahui 
dengan pasti, yaitu ketika CF(E,e) = 1 
CF(H,e) : Certainty Factor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence e 
 
3.3.2 Perhitungan certainty factor 
Contoh kasus yang melibatkan kombinasi CF : Dengan data gejala seperti dibawah ini : 
Tabel 2. Contoh penyakit Atrial Fibrillation 

 

 

Kaidah Produksi : 
JIKA Sesak Nafas 
DAN Cepat Letih 
DAN Lelah 
DAN Nyeri Dada 
Dan Berdebar 
Dan Pingsan 
MAKA Atrial Fibrillation, CF : 0,8 

dengan menganggap E1 : “sesak nafas”, E2 :”cepat letih”, E3 :”lelah”, E4:”nyeri dada”, E5:”berdebar”, E6:”Pingsan” 
dan H:” Atrial Fibrillation”, nilai certainty factor pada saat evidence pasti adalah : 
CF(H,E) : CF(H,E1 ∩ E2 ∩ E3 ∩ E4 ∩ E5∩ E6) : 0,8 
Dalam kasus ini , kondisi pasien tidak dapat ditentukan dengan pasti . Certainty factor 
evidence E yang dipengaruhi oleh partial evidence e ditunjukkan dengan nilai sebagai 
berikut : 

CF(E1,e) : 0,6 (pasien mengalami Sesak Nafas 60%) 
CF(E2,e) : 0,6 (Pasien mengalami Cepat letih 60%) 
CF(E3,e) : 0,6 (pasien mengalami Lelah 60%) 
CF(E4,e) : 0,6 (pasien mengalami Nyeri dada 60%) 
CF(E5,e) : 0,6 (pasien mengalami Berdebar 60%) 
CF(E4,e) : 0,6 (pasien mengalami Pingsan 60%) 

Sehingga 
CF(E,e) = CF(H,E1 ∩ E2 ∩ E3 ∩ E4 E5∩ E6) 
= min[CF(E1,e), CF(E2,e), CF(E3,e), CF(E4,e), CF(E5,e), CF(E6,e)] 
= min[0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6] 
= 0,6 
Maka nilai certainty factor hipotesis adalah : 
CF(H,e) = CF(E,e)* CF(H,E) 
= 0,6 * 0,8 
= 0,48 

Maka dapa disimpulkan nilai probabilitas untuk penyakit Atrial Fibrillation adalah 48 %. 

 

Nama Gejala MB MD CF CF Penyakit
sesak nafas 0,5 -0,1 0,6

cepat letih 0,5 -0,1 0,6
lelah 0,5 -0,1 0,6

nyeri dada 0,5 -0,1 0,6

berdebar 0,5 -0,1 0,6 Atrial Fibrillation
pingsan 0,5 -0,1 0,6  CF =0,8



4. Pembahasan 
4.1  Perancangan Sistem 
Perancangan sistem ini terdiri dari flowchart sistem dan perancangan alat.  
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Gambar 3. Flowchart system pakar prediksi penyakit jantung 
 

4.2 Perancangan Alat 
Dalam mendiagnosa suatu penyakit jantung yang mungkin diderita oleh pasien, selain dibutuhkan data gejala dan 

riwayat penyakit, diperlukan juga nilai parameter berupa tekanan darah dan denyut jantung.  Pada penelitian ini, penulis 
mencoba membangun suatu alat pengukuran tekanan darah dan denyut jantung berbasis mikrokontroler. 
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 Gambar 4. Blok diagram alat tekanan darah dan denyut jantung berbasis mikrokontroler 
 

4.3 Implementasi Sistem Aplikasi 
Berikut merupakan tampilan interface dari implementasi Aplikasi yang akan dibangun. Gambar 5 merupakan 

tampilan halaman login pada aplikasi yang dibangun. Pada halaman ini terdapat isian username dan password. Gambar 6  
merupakan tampilan menu konsultasi yang muncul setelah dokter melakukan login. Pada halaman ini terdapat beberapa 
menu yang berkaitan dengan pasien. 

 



    Gambar 5. Halaman Login                    Gambar 6. Halaman Menu Diagnosa 
 

Pada alat pengukuran didapatkan nilai tekanan darah dan denyut jantung, yang kemudian nilai tersebut langsung 
dimasukan kedalam aplikasi. Setelah itu, aplikasi akan mengelompokan nilai pengukuran tersebut. Untuk mendiagnosis 
penyakit jantung, user diharuskan memilih gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien, sehingga didapatkan hasil diagnosis 
penyakit jantung berserta hasil probabilitasnya. 

 

Gambar 7. Nilai tekanan darah 
dan denyut jantung pada alat  
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        Gambar 8. Nilai pengukuran pada pasien 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Penyakit Jantung jenis Atrial Fibralation 
5. Penutup 
5.1. Kesimpulan 

Pembangunan aplikasi sistem pakar yang didukung data riwayat penyakit dan parameter yang dibutuhkan seperti : 
tekanan darah, denyut jantung, kadar kolestrol, gula darah puasa serta protein c- creative, dan gejala yang dirasakan 
pasien sudah berhasil karena hasil keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Aplikasi yang dibangun ini 
menggunakan cara penelusuran yang berbeda, yaitu tidak  menggunakan optional (ya dan tidak ) dalam menjawab 
pertanyaan. 
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