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ABSTRAK 

Ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia yang berfungsi untuk 

membuang bahan-bahan sampah dari tubuh hasil pencernaan atau yang diproduksi 

oleh metabolisme, pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, pengaturan 

konsentrasi osmolitas cairan tubuh dan konsentrasi elektrolit, pengaturan 

keseimbangan asam-basa, ekskresi produk sisa metabolik dan bahan kimia asing, 

dan sebagainya. Apabila ada salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik maka 

sakan timbul kerusakan di salah satu organ ginjal dan dapat meyebabkan penyakit 

ginjal.  

Dalam skripsi ini dibatasi hanya tiga macam saja yang akan diteliti, yaitu 

GGA (Gagal Ginjal Akut), GGK (Gagal Ginjal Kronis), dan Batu Ginjal dengan 

menggunakan metode inferensi fuzzy logic dan metode interview dengan ahli 

penyakit.  

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk membangun aplikasi yang dapat 

membantu pengambilan keputusan dalam menentukan jenis penyakit ginjal yang 

diderita dari beberapa alternatif gejala-gejala yang diinputkan dan untuk 

merancang serta membuat aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit ginjal 

dengan menggunakan atau menerapkan metode inferensi fuzzy logic dan metode 

interview dengan ahli penyakit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 Seiring dengan kemajuan dan berkembangnya teknologi informasi 

serta komunikasi yang semakin pesat pada saat ini, maka kebutuhan akan 

informasi yang cepat dan akurat sudah menjadi kebutuhan yang utama 

bagi setiap insan. Di sisi lain, perkembangan di dunia medis juga 

meningkat dengan tajam, pengetahuan di bidang medis telah berkembang 

secara eksponansial dalam beberapa tahun terakhir.  

 Keadaan yang seperti inilah yang telah mendorong para ahli untuk 

mengembangkan suatu teknologi yang mampu mengembangkan kegunaan 

komputer dan dapat mengadopsi proses serta cara berpikir komputer 

seperti manusia. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menerapkan suatu 

ilmu Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) dengan membuat Expert 

System (sistem pakar) yang didalamnya memuat informasi tentang ginjal.  

 Ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia yang berfungsi 

untuk membuang bahan-bahan sampah dari tubuh hasil pencernaan atau 

yang diproduksi oleh metabolisme, mengontrol volume dan komposisi 

cairan tubuh, pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, pengaturan 

konsentrasi osmolitas cairan tubuh dan konsentrasi elektrolit, pengaturan 
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keseimbangan asam-basa, ekskresi produk sisa metabolik dan bahan kimia 

asing, pengaturan tekanan arteri, sekresi hormon, glukoneogenesis. 

Apabila ada salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik maka akan timbul 

kerusakan di salah satu organ ginjal dan dapat meyebabkan penyakit 

ginjal. Penyakit ginjal merupakan salah satu jenis penyakit yang dapat 

menyebabkan kematian dan cacat tubuh di banyak negara di seluruh dunia. 

Ada beberapa macam penyakit ginjal diantaranya adalah Sindroma 

Nefrotik (SN), Sindroma Nefrotik Akut (SNA), Hipertensi, Gagal Ginjal 

Akut (GGA), Gagal Ginjal Kronis (GGK), Infeksi Saluran Kemih (ISK), 

Batu Saluran Kemih (BSK), dan batu ginjal.  

 Setiap orang yang telah mengidap penyakit ginjal akan mendatangi 

dokter spesialis untuk berkonsultasi, namun pada kenyataannya tidak 

semua orang dapat melakukannya. Hal ini dapat dikarenakan faktor 

perekonomian yang kurang mencukupi ataupun karena tuntutan kesibukan, 

terdapat pula kelemahan seperti jam kerja praktek dokter yang terbatas, 

dengan adanya hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 

adanya sebuah alat bantu yang dapat mendiagnosa penyakit ginjal yang 

berupa sistem pakar sebagai alternatif informasi dan media konsultasi 

yang lebih praktis.  

 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 (Rich, 

1991).   
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 Sistem pakar dirancang agar dapat menyelesaikan suatu 

permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para pakar atau ahli 

dibidangnya, dengan pengembangan sistem pakar, diharapkan orang biasa 

pun dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya hanya dapat 

diselesaikan dengan bantuan para ahli. Pada sistem pakar ini penderita 

penyakit ginjal dapat mengkonsultasikan untuk memastikan jenis penyakit 

ginjal apa yang diderita berdasarkan dengan gejala-gejala yang sering 

dialami.  

 Pembuatan sistem pakar ini dikonsultasikan dengan seorang ahli 

dibidangnya yaitu dokter spesialis ginjal atau dokter spesialis penyakit 

dalam dan dengan menggunakan metode inferensi fuzzy logic dan metode 

interview dengan ahli penyakit. Banyaknya alternatif jenis penyakit dari 

penyakit ginjal ini, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu 

pengambilan keputusan  dalam  menentukan  jenis penyakit yang diderita 

dari beberapa alternatif penyakit sesuai dengan gejala-gejala yang di 

inputkan. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan  

 beberapa permasalahan antara lain: 
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a. Jenis penyakit ginjal apa yang diderita oleh pengguna dari input gejala 

yang dipilihnya? 

b. Bagaimanakah cara membuat sistem pakar untuk mendiagnosa 

penyakit ginjal dengan menggunakan inferensi fuzzy logic dan metode 

interview dengan ahli penyakit? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

  Batasan Masalah pada sistem ini, diantaranya adalah sebagai 

 berikut: 

a) Pada sistem ini menggunakan bahasa pemograman PHP dan 

database MySQL. 

b) Gejala-gejala penyakit ginjal yang diteliti dan di jelaskan adalah 

gejala dari penyakit batu ginjal, gagal ginjal akut (GGA), dan gagal 

ginjal kronis (GGK). 

c) Metode yang digunakan untuk permasalahan ini adalah metode 

inferensi fuzzy logic dan metode interview dengan ahli penyakit, 

yaitu proses inferensi yang memulai pencarian dari premis (data 

masukan) berupa gejala menuju pada konklusi (kesimpulan) jenis 

penyakit apa yang di derita pasien berdasarkan data gejala yang 

telah dimasukkan. 

d) Aplikasi ini bersifat statis pada proses perhitungannya, maksudnya 

adalah nilai-nilai bobot dan nilai-nilai rating telah ditetapkan dan 

tidak dapat diubah oleh siapapun. 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan pembuatan aplikasi pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1) Membangun aplikasi yang dapat membantu pengambilan keputusan 

dalam menentukan jenis penyakit ginjal yang diderita dari beberapa 

alternatif gejala-gejala yang diinputkan. 

2) Merancang dan membuat aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa 

penyakit ginjal dengan menggunakan atau menerapkan metode 

inferensi fuzzy logic dan metode interview dengan ahli penyakit. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi sistem pakar ini 

yaitu: 

a. Dapat menyelesaikan masalah yang biasanya hanya dapat ditangani 

secara manual dengan mengimplementasikan inferensi fuzzy logic dan 

metode interview dengan ahli penyakit. 

b. Dapat membantu orang awam atau para ahli untuk mengetahui dan 

memastikan jenis penyakit ginjal yang diderita, dengan cara 

menginputkan gejala-gejala yang sering dialami penderita. 
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1.6 METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang dipakai dalam menyelesaikan penelitian ini adalah: 

1. Wawancara. 

Melakukan tanya jawab (wawancara) kepada dokter penyakit dalam. 

2. Studi Literatur. 

Melakukan studi, analisis dan dokumentasi literatur, dan sumber 

catatan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu 

diagnosa untuk menentukan jenis penyakit ginjal dengan 

menggunakan sistem inferensi fuzzy logic. 

3. Pengumpulan Data. 

Melakukan  proses-proses  pencarian data penunjang  mengenai gejala-

gejala (diagnosa) penyakit ginjal yang diperoleh dari survei dan studi 

pustaka. 

4. Perencanaan Sistem. 

Perencanaan pembuatan sistem meliputi perencanaan sistem pakar 

dalam proses pembuatan aplikasi. 

5. Penyusunan basis data. 

Proses penyimpanan yang di dapatkan dari observasi berupa beberapa 

data penunjang, fakta-fakta dan aturan yang mengatur proses  

pencarian  data yang saling  berhubungan satu dengan yang lain ke 

dalam basis data MySQL sebagai media penyimpanan. 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



7 
 

 
 

6. Pembuatan program komputer yang meliputi pembuatan antar muka 

dan mesin inferensi. 

Pembuatan program menggunakan bahasa  pemrograman PHP sebagai 

aplikasi dalam menampilkan sistem pakar tersebut. 

7. Uji coba sistem. 

Melakukan  pengujian sistem terhadap aplikasi yang dibuat. 

8. Perbaikan atau penambahan data. 

Setelah melakukan proses pengujian sistem dan ternyata terjadi 

beberapa kekurangan atau kelemahan, maka sistem perlu diperbaiki 

lagi atau diedit lagi data-data yang telah ada sehingga sistem yang 

dibuat lebih bersifat valid hasilnya. 

9. Analisa. 

Pengujian sistem dan perbaikan atau penambahan data dibuat analisa 

sistemnya apakah sudah bekerja seperti yang telah direncanakan. 

10.  Membuat kesimpulan. 

Membuat suatu kesimpulan dari pengujian sistem skripsi dengan 

membandingkan apakah hasilnya seperti yang diharapkan. 

11. Penyusunan laporan. 

Membuat sebuah laporan  berbentuk  buku  skripsi  sebagai tahap akhir 

dalam proses pengerjaan skripsi  sebagai bukti dokumentasi dari 

penulis. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memudahkan dalam memahami laporan Skripsi, 

dikemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang 

pentingnya penelitian yang dilakukan, latar 

belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat pengguna, 

metodologi yang dipakai selama penelitian, dan 

sistematika penulisan yang digunakan dalam 

penulisan laporan skripsi ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori-teori  

yang akan  mendukung  pada proses pembuatan 

sistem. Teori-teori tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut : Pengertian tentang Sistem Pakar 

(Expert System), Teori Tentang Logika Fuzzy, 

Pengertian dan Penjelasan Tentang Ginjal, 

Penjelasan Tentang Gagal Ginjal Akut, Penjelasan 

Tentang Gagal Ginjal Kronis, Penjelasan Tentang 

Batu Ginjal, Pengertian dan Penjelasan tentang PHP 

beserta Script PHP, Definisi MySQL, Program 
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Database MySQL, Koneksi MySQL dan 

Menghubungkan PHP dengan MySQL. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan  membahas tentang perancangan 

umum maupun uraian lebih lanjut mengenai 

perancangan sistem dalam pembuatan aplikasi. 

Uraian perancangan sistem ini meliputi perancangan 

data mengenai data input dan data output sistem, 

perancangan proses mengenai bagaimana sistem 

akan bekerja dengan proses-proses tertentu, maupun 

perancangan antar muka dalam desain.  

BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan diuraikan  hasil  penelitian  

beserta pembahasannya. 

BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 

Pada bab ini dijelaskan tentang pengujan sistem 

secara umum maupun terperinci. Pengujian sistem 

secara umum membahas mengenai lingkungan uji 

coba untuk menggunakan sistem ini. Selanjunya 

lebih terperinci dijelaskan dalam pengujian sistem 

meliputi skenario pengujian baik user umum 

maupun admin, beserta langkah-langkah dalam uji 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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coba sistem. Seluruh hasil uji coba tersebut, 

kemudian dianalisa kembali apakah telah sesuai 

dengan tujuan pembuatan aplikasi. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan 

skripsi yang berisi kesimpulan dari uji coba dan  

saran-saran yang diambil dari kelemahan aplikasi 

untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem yang 

telah dibuat oleh  penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-

sumber literatur yang digunakan dalam pembuatan 

laporan skripsi ini. 
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