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Sistem pakar merupakan suatu program aplikasi komputerisasi yang
berusaha menirukan proses penalaran dari seorang ahlinya dalam
memecahkan masalah dari seorang pakar. Tujuan utama
pengembangan sistem pakar adalah mensubtitusikan pengetahuan
dan pengalaman pakar diberbagai bidang salah satunya bidang
kesehatan. Salah satu implementasi Sistem Pakar dalam bidang
kesehatan yaitu untuk melakukan diagnosa Penyakit Impaksi Gigi
menggunakan Metode Certainty Factor yang dilakukan di Klinik TJ
Kota Bengkulu. Impaksi gigi atau gigi terpendam merupakan kondisi
gigi yang terjebak di dalam gusi. Umunya, impaksi gigi terjadi pada
gigi geraham bungsu orang dewasa. Karena banyaknya masyarakat
yang awam tentang penyakit impaksi gigi, maka diperlukan sistem
yang dapat diakses secara online untuk membantu pasien atau
masyarakat agar dapat bekonsultasi secara mandiri. Sistem pakar ini
dirancang menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Databse
MySQL.

ABSTRACT
The impaction of a tooth or pent-up tooth is the condition of a tooth
trapped inside the gums. In most case, dental impact occurs in the wisdom
teeth of adults. Dental impaction makes a person more susceptible to
tooth decay and gum disease But the number of people who are lay about
dental impaction disease, it is necessary to have a system that can be
accessed online to help patients or the public to be able to consult
independently. This expert system is designed using the PHP Programming
Language and MySQL Databse.

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi komputer saat ini berkembang sangat pesat. Bidang kesehatan
merupakan salah satu bidang yang menggunakan teknologi komputer. Pemanfaatan teknologi pada
bidang kesehatan digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Salah satu
pemanfaatan teknologi ini, dikembangkan suatu teknologi yang mampu mengadopsi cara berpikir
manusia yaitu Artifical Intelligence atau kecerdasan buatan. Sistem pakar merupakan suatu
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program aplikasi komputerisasi yang berusaha menirukan proses penalaran dari seorang ahlinya
dalam memecahkan masalah dari seorang pakar.
Tujuan utama pengembangan sistem pakar adalah mensubtitusikan pengetahuan dan
pengalaman pakar diberbagai bidang salah satunya bidang kesehatan. Sistem Pakar dalam hal ini
berkaitan dengan kemampuan dokter dalam mendiagnosa secara dini kondisi kesehatan pasien
dari gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien. Salah satu implementasi Sistem Pakar dalam bidang
kesehatan yaitu untuk melakukan diagnosa Penyakit Impaksi Gigi menggunakan Metode Certainty
Factor.
Klinik TJ Kota Bengkulu dalam aktivitasnya selalu memberikan pelayanan terbaik. Salah satu
layanan di Klinik TJ adalah Praktek Dokter gigi, yang dibuka setiap hari pada pukul 16.00-19.00.
Banyaknya masyarakat yang awam tentang penyakit impaksi gigi yang umum terjadi, maka
diperlukan sistem yang dapat diakses secara online untuk membantu pasien atau masyarakat agar
dapat bekonsultasi secara mandiri menggunkaan sistem resmi yang dikeluarkan oleh klinik TJ Kota
Bengkulu. Sehingga orang memiliki gambaran tentang penyakit Impaksi gigi yang diderita sebelum
berkonsultasi langsung.

LANDASAN TEORI
Sistem Pakar
Menurut Aneu Yulianeu(2017:25), Sistem pakar merupakan sistem yang mengadopsi
pengetahuan manusia kedalam komputer sehingga komputer dapat digunakan untuk
menyelesaikan suatu masalah. Sistem paka dibuat pada wilayah pengetahuan tertentu dan untuk
keahlian tertentu yang mendekati kemampuan manusia ke dalam komputer sehingga komputer
dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah sebagaimana yang dilakukan oleh seorang
pakar.
Menurut B. Herawan Heryadi (2018:1), Sistem pakar atau Exfert System biasa disebut juga
dengan Knowledge system yaitu suatu aplikasi compute yang ditujukan untuk membantu
pengambilan keputusan atau pemecahan dalam bidang yang spesifik. Sistem ini bekerja dengan
bidang keahliannya. Sistem ini disebut sistem pakar karena fungsi dang perannya sama seperti
seorang ahli yang harus memiliki pengetahuan, pengalaman dalam memecakan suatu persoalan.
Sistem biasanya berfungsi sebagai kunci penting yang akan membantu suatu sistem pendukung
keputusan atau sistem pendukung eksekutif.
Diagnosa
Menurut (Suherman, 2011:1), Diagnosa adalah suatu cara yang bukan hanya sekedar
mengidentifikasikan jenis dan karakteristiknya, serta latar belakang dari suatu kelemahan atau
penyakit tertentu, melainkan juga mengimplikasikan upaya untuk meamalkan kemungkinan dan
menyarankan tindakan pemecahannya.
Certainty Factor
Menurut T. Sutojo, Edi mulyanto, Dr. Vincen Suhartono (2011:194), Certianty Factor adalah
untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran (Inexact reasoning) seorang pakar.
Penyakit Impaksi Gigi
Menurut dr. meva nareza (2020:1), Impaksi gigi atau gigi terpendam merupakan kondisi gigi
yang terjebak di dalam gusi. Umunya, impaksi gigi terjadi pada gigi geraham bungsu orang dewasa.
Impaksi gigi membuat seseorang lebih rentan mengalami kerusakan gigi dan penyakit gusi. Impaksi
gigi terjadi saat gigi bungsu tumbuh secara tidak sempurna karena tidak mendapatkan ruang yang
cukup untuk tumbuh dan keluar dari gusi. Kondisi ini menyebabkan gigi bungsu atau gigi geraham
terakhir tumbuh menyamping mengarah atau menjauh dai gigi geraham disampingnya, gigi
terpendam atau gigi hanya tumbuh sebagian.
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PHP
Menurut Septi, Mohamad dan Woro (2020:16) PHP merupakan singkatan dari Hypertex
Preprocessor dengan bahasa yang berbentuk skrip yang bersifat server side yang dimana proses
pengerjaan kode program dilakukan di server, dan hasilnya akan ditampilkan dibrowser, PHP
berkerja didalam sebuah dokumen Hypertext Makup Langguage (HTML). Untuk dapat menghasilkan
isi dari sebuah halaman web sesuai permintaan. PHP bersifat software open source dan juga
software cross platform, jadi bisa berjalan dengan baik pada sistem operasi windows, Mac Os,
maupun Unix (Linux), PHP merupakan bahasa pemograman yang cukup populer dikalangan
developer untu membuat website dinamis, PHP dapat dijalankan secara runtime melalui console
dan juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem.

METODE PENELITIAN
Tahapan metode waterfall dapat dilihat pada gambar 1.

Requirement

Design

Implementation

Verification

Integration/Testing

Maintenance
Gambar 1 Tahapan Metode Waterfall
Keterangan
Requirement Analisis
Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat
lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini
biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna.
System Design
Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem
disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan perangkat keras(hardware) dan sistem
persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan.
Implementation
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Sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam
tahap selanjutnya. Setiap unit di kembangkan diuji untuk fungsionalitas
yang disebut sebagai
unit testing.
Integration & Testing
Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah
pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk
mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan.
Operation & Maintenance
Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi, dijalankan serta dilakukan
pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada
langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai
kebutuhan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Black Box
Metode pengujain Black Box ini dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat lunak
berfungsi dengan benar. Pengujian black box merupakan metode untuk menemukan kesalahan.
Tabel 1 Tabel Pengujian

No
1

Pengujian
Login Admin.
Form ini digunakan oleh admin untuk login ke sistem.

Hasil
Berjalan sesuai harapan

2.

Login Salah
Jika password atau username salah, maka sistem akan
memberikan informasi “Username dan Password
Salah”

Berjalan sesuai harapan

3.

Pengujian Input Data Gejala
Terdapat form untuk memasukkan data gejala ke
sistem

Berjalan sesuai harapan
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4.

Pengujian Input Data Penyakit
Terdapat form untuk memasukkan data penyakit ke
sistem.

Berjalan sesuai harapan

5.

Pengujian Input Data Solusi
Terdapat form untuk memasukkan data solusi ke
sistem

Berjalan sesuai harapan

6.

Pengujian Registrasi
Pada bagian ini terdapat from yang digunakan untuk
registrasi pasien.
Pengujian Login pasien

Berjalan sesuai harapan

Konsultasi
Terdapatnya form konsultasi pasien

Berjalan sesuai harapan

7.

8

Berjalan sesuai harapan

Dari pengujian black box yang dilakukan, dan terbukti tidak ada error pada sistem dan
sistem berjalan sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan bahwa aplikasi sistem pakar
impaksi gigi ini layak digunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit impaksi gigi menggunakan metode Certainty Factor
pada klinik TJ kota Bengkulu ini dapat diakses secara online
2. Berdasarkan pengujian blak box yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwasanya tidak ada error
pada sistem, dan sistem layak untuk digunakan
3. Sistem pakar yang dibangun dapat memberikan kemudahan bagi pasien untuk berkonsultasi
mengenai penyaki impaksi gigi, sehingga hasilnya dapat membantu pasien dalam mengatasi
penyakit impaksi gigi.
Saran
1. Sistem yang dibangun penulis pada intinya hanya sebatas sistem informasi seputar penyakit
impaksi gigi. Sehingga diharapkan adanya pengembangan lagi untuk sistem yang lebih luas
cakupannya.
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2. Diperlukan Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada
Program sebelumnya. Perbaikan dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru.
3. Pada sistem ini bisa mencoba menggunakan metode sistem pakar yang lainnya untuk
pengembangan sistem yang mana yang lebih baik.
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