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Abstrak
Pemahaman masyarakat akan penyakit kulit pada sapi masih rendah. Banyak sekali masyarakat masih
mengandalkan keahlian dari pakar secara manual. Sehingga biaya yang ditanggung masyarakat cukup mahal
dan dilihat dari waktu juga kurang efisien. implementasi ini merupakan Sistem Pakar yang menggunakan
fakta dan tekhnik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh
seorang pakar dalam bidang tertentu. Sistem pakar memberikan nilai tambah pada untuk membantu dalam
menangani era informasi yang semakin canggih. Sistem penerapan certainty factor ini juga menampilkan
besarnya kepercayaan gejala tersebut terhadap penyakit kulit yang ada. Besarnya nilai kepercayaan tersebut
merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan metode probabilitas.Pengujian sistem menunjukkan
bahwa sistem mampu melakukan diagnosa penyakit kulit sapi berdasarkan gejala-gejala yang diderita pasien
meskipun gejala-gejala tersebut mengandung ketidakpastian.Hasil diagnosa disertai nilai Certainty Factor
yang menunjukkan tingkat kebenaran, keakuratan dari kemungkinan penyakit kulit pada hewan sapi
Kata kunci : certainty factor, penyakit kulit sapi, sistem pakar

1.

PENDAHULUAN

Salah satu cabang dari kecerdasan buatan
artificial intelligence yang banyak mendapat
perhatian dari para ilmuwan saat ini adalah sistem
pakar. Di dalam buku Expert Sistem Principles
and Programming mendefinisikan sistem pakar
sebagai sistem komputer yang mampu menirukan
(emulate) kemampuan seorang pakar dalam
mengambil keputusan Sistem pakar sebagai
kecerdasan buatan, menggabungkan pengetahuan
dan fakta-fakta serta teknik penelusuran untuk
memecahkan permasalahan yang secara normal
memerlukan keahlian dari seorang pakar.
Tujuan utama pengembangan sistem
pakar adalah mendistribusikan pengetahuan dan
pengalaman seorang pakar ke dalam sistem
komputer. Salah satu bentuk implementasi sistem
pakar yang banyak digunakan yakni dalam bidang
kedokteran. Indonesia mempunyai potensi
peternakan yang cukup besar dengan produk
unggulan antara lain sapi perah dan sapi potong,
produk unggulan peternakan tersebut berkembang
dan terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan
sentra produksi, akan tetapi tidak banyak peternak
yang memiliki pengetahuan dibidang ternak
hewan khususnya dalam hal ini sapi. Seperti
kasus yang diakibatkan oleh infeksi pada kulit
sapi. Hal ini disebabkan peternak kurang
mengenali secara rinci penyakit kulit pada sapi.
Pemahaman masyarakat akan penyakit
kulit pada sapi masih rendah. Banyak sekali
masyarakat masih mengandalkan keahlian dari
pakar secara manual. Sehingga biaya yang

ditanggung masyarakat cukup mahal dan dilihat
dari waktu juga kurang efisien. implementasi ini
merupakan Sistem Pakar yang menggunakan
fakta dan tekhnik penalaran dalam memecahkan
masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan
oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Sistem
pakar memberikan nilai tambah pada untuk
membantu dalam menangani era informasi yang
semakin canggih. Sistem penerapan certainty
factor
ini juga menampilkan besarnya
kepercayaan gejala tersebut terhadap penyakit
kulit yang ada. Besarnya nilai kepercayaan
tersebut merupakan hasil perhitungan dengan
menggunakan metode probabilitas.Pengujian
sistem menunjukkan bahwa sistem mampu
melakukan diagnosa penyakit kulit sapi
berdasarkan gejala-gejala yang diderita pasien
meskipun gejala-gejala tersebut mengandung
ketidakpastian.Hasil diagnosa disertai nilai
Certainty Factor yang menunjukkan tingkat
kebenaran, keakuratan dari kemungkinan penyakit
kulit pada hewan sapi.

2.

TINJUAN PUSTAKA

2.1

Sistem pakar

Sistem pakar adalah cabang kecerdasan
buatan yang menggunakan pengetahuan /
knowledge khusus untuk memecahkan masalah
pada level human expert/pakar Sistem pakar
banyak dikembangkan dalam berbagai ilmu, salah
satu diantaranya dalam bidang kedokteran untuk
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melakukan diagnosa penyakit. Sistem pakar
digunakan untuk menentukan diagnosa penyakit
akan membantu mengkonfirmasi diagnosa dan
menentukan saran dan terapinya.
sistem pakar adalah sistem informasi
berbasis
komputer
yang
menggunakan
pengetahuan pakar untuk mencapai performa
keputusan tingkat tinggi dalam domain persoalan
sempit. Bagian dalam sistem pakar terdiri dari 2
komponen utamayakni berisi knowledge base
yang berisi basis pengetahuan dan mesin inferensi
yang menggambarkan kesimpulan. Kesimpulan
tersebut merupakan respons dari sistem pakar atas
permintaan pengguna. Gambar 1 berikut
menggambarkan konsep dasar suatu sistem pakar
knowledge based

Gambar1. Konsep dasar sistem pakar
Komponen yang harus dimiliki dalam
membangun sistem pakar adalah sebagai berikut
Antar Muka pengguna, Basis pengetahuan, Mesin
Inferensi, Memori kerja. Sedangkan untuk
menjadikan sistem pakar menjadi lebih
menyerupai seorang pakar yang berinteraksi
dengan pemakai, maka dilengkapi dengan,
fasilitas Penjelasan (Explanation Facility),
fasilitas Akuisisi Pengetahuan (Knowledge
Acquisition Faciility). Hal ini terlihat dalam
struktur sistem pakar pada Gambar 2.

pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan
dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas
fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi
tentang objek, peristiwa, atau situasi. Kaidah
adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta
baru dari fakta yang sudah diketahui
2. Mesin Inferensi (Inference Engine) Mesin
inferensi berperan sebagai otak dari sistem
pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk
memandu proses penalaran terhadap suatu
kondisi, berdasarkan pada basis pengetahuan
yang tersedia. Di dalam mesin inferensi terjadi
proses untuk memanipulasi dan mengarahkan
kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam
basis pengetahuan dalam rangka mencapai
solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya,
mesin inferensi menggunakan strategi
penalaran dan strategi pengendalian. Strategi
penalaran terdiri dari strategi penalaran pasti
(Exact Reasoning) dan strategi penalaran tak
pasti (Inexact Reasoning). Exact reasoning
akan dilakukan jika semua data yang
dibutuhkan untuk menarik suatu kesimpulan
tersedia, sedangkan inexact
reasoning
dilakukan pada keadaan sebaliknya. Strategi
pengendalian berfungsi sebagai panduan arah
dalam melakukan prose penalaran. Terdapat
tiga tehnik pengendalian yang sering
digunakan, yaitu forward chaining, backward
chaining, dan gabungan dari kedua teknik
pengendalian tersebut
3. Basis Data (Data Base) Basis data terdiri atas
semua fakta yang diperlukan, dimana fakta
fakta tersebut digunakan untuk memenuhi
kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem.
Basis data menyimpan semua fakta, baik fakta
awal pada saat sistem mulai beroperasi,
maupun fakta-fakta yang diperoleh pada saat
proses
penarikan
kesimpulan
sedang
dilaksanakan. Basis data digunakan untuk
menyimpan data hasil observasi dan data lain
yang dibutuhkan selama pemrosesan .

4. Antarmuka Pemakai (User Interface) Fasilitas
ini digunakan sebagai perantara komunikasi
antara pemakai dengan komputer
2.3 Certainty Factor

Gambar 2. Struktur sistem pakar
2.2 Komponen Utama Pada Struktur Sistem
Pakar
1. Basis Pengetahuan (Knowledge Base) Basis
pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem

74

Faktor kepastian (Certainty Factor) ini
diusulkan oleh Shortliffe dan Buchanan pada
tahun 1975 untuk mengakomadasi ketidakpastian
pemikiran (inexact reasoning) seorang pakar.
Teori ini berkembang bersamaan dengan
pembuatan sistem pakar MYCIN. Tim
pengembang MYCIN mencatat bahwa dokter
sering kali menganalisa informasi yang ada
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dengan ungkapan seperti misalnya: mungkin,
kemungkinan besar, hampir pasti, dan sebagainya.
Untuk mengakomodasi hal ini tim MYCIN.
menggunakan certainty factor (CF) guna
menggambarkan tingkat
keyakinan pakar
terhadap masalah yang sedang dihadapi[9].
Rumus umum menentukan certainty factor :
CF[H,E] = MB[H,E] – MD[H,E]
dengan :

ditunjukkan oleh gejala Timbul sisik pada kulit,
kulit kering, rambut kering, kulit kusam, rambut
kusam. Seandainya diketahui dari pakar penyakit
kulit bahwa probabilitas berpenyakit ketombe
adalah 0.03
P (ketombe) = 0.03
P (Timbul sisik pada kulit)= 0.4
P (Kulit kering)= 0.5
P (Rambut kering)= 0.4
P (Kulit kusam)= 0.1
P (Rambut kusam= 0.1

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 terha- dap
evidence h, jika diberikan evidence e (antara 0
da1)
Menggunakan dari hasil wawancara dengan
pakar. Nilai CF(Rule) serta bobot dari masingmasing fakta didapat dari interpretasi istilah dari
pakar menjadi nilai CF serta bobot tertentu,
seperti contoh pada tabel berikut:
Tabel 1. Interpretasi Nilai Bobot

dengan menganggap :
H : Ketombe
E1: Timbul sisik pada kulit
E2: Kulit kering
E3: Rambut kering
E4: Kulit Kusam
E5: Rambut Kusam
Nilai tingkat kepastian bahwa ketombe
disebabkan oleh adanya Timbul sisik pada kulit
dihitung oleh sistem dengan formula (2), (3),
dan (4) :
MB (H,E1) = (0.4 – 0.03) / (1-0.03)
= 0.37 / 0.97
= 0.381
MD (H, E1) = (0.03 – 0.03) / (0 – 0.03) = 0
CF (H, E1) = MB (H, E1) – MD (H, E1)
= 0.381 – 0
= 0.381
CF1 = 0.381

2.4 Ketidakpastian
Dengan metode pemecahan (metode
forward chaining) dianggap belum bisa
memecahkan ketidakpastian diagnosa penyakit.
Dalam Menghadapi suatu masalah, sering
ditemukan jawaban yang tidak memiliki kepastian
penuh. Ketidakpastian ini bisa berupa probabilitas
atau kebeolehjadian yang bergantung pada hasil
suatu kejadian. Hasil yang tidak pasti disebabkan
oleh dua faktor, yaitu aturan yang tidak pasti dan
jawaban pengguna yang tidak pasti atas suatu
pertanyaan yang diajukan oleh sistem.

Dengan cara yang sama sistem menghitung
tingkat kepastian penyakit Ketombe berdasarkan
gejala kulit kering
MB (H, E2) = (0.5 – 0.03) / (1-0.03)
= 0.47 / 0.97
= 0.484
MD (H,E2) = 0.03 – 0.03) / (0-0.03) = 0
CF (H, E2) MB (H,E2) = 0.484 – 0
= 0.484
CF2
= 0.484
Tingkat kepastian penyakit Ketombe berdasarkan
gejala Rambut Kering

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan ini
penerapan perumusan tingkat kepastian di atas,
misalkan pada penyakit kulit Ketombe

MB (H, E3) = (0.4-0.03) / (1-0.03)
= 0.37 / 0.97
= 0.381
MD (H,E3) = (0.03 – 0.03) / (0-0.03) = 0
CF (H, E3) = MB (H,E3) – MD (H,E3)
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= 0.381 – 0
= 0.381
= 0.381

Tingkat kepastian penyakit Ketombe berdasarkan
gejala kulit kusam

CFk4 = CFk3 CF(H,E4) (1-CFk3)
= 0.823 + 0.1 (1- 0.823)
= 0.177 * 0.1 + 0.823
= 0.0177 + 0.823
CFk4 = 0.8407

MB (H, E4) = (0.1-0.03) / (1-0.03)
= 0.07 / 0.97
= 0.072

Hasil dari perhitungan rumus 5 menunjukkan
bahwa nilai kepastian sapi menderita penyakit
ketombe dengan tingkat kepastian 0.8407

MD (H,E4) = (0.03 – 0.03) / (0-0.03) = 0
CF (H, E4) = MB (H,E4) – MD (H,E4)
= 0.072 – 0
= 0.072
CF4
= 0.072

4.

CF3

Tingkat kepastian penyakit Ketombe berdasarkan
gejala Rambut kusam
MB (H, E5) = (0.1-0.03) / (1-0.03)
= 0.07 / 0.97
= 0.072
MD (H,E5) = (0.03 – 0.03) / (0-0.03) = 0
CF (H, E5) = MB (H,E5) – MD (H,E5)
= 0.072-0
= 0.072
CF5
= 0.072
Dari kelima perhitungan di atas, ketika sistem
menyimpulkan bahwa penyakit yang diderita sapi
adalah ketombe maka tingkat kepastiannya adalah
hasil perhitungan (5) berikut ini:
CFkombinasi (CF1, CF2,CF3,CF4,CF5) = CF
(H,E1) + CF (H,E2) + CF (H,E3) + CF (H,E4) (1CF(H,E1)
CFk = CF(H,E1) + CF(H,E2) (1-CF(H,E1)
= 0.381 + 0.484 (1-0.381)
= 0.619*0.484+0.381
= 0.3 + 0.381
CFk1 = 0.681
CFk2 = CFk1+ CF(H,E3) (1-CFk1)
= 0.681 + 0.381 (1-0.681)
= 0.319 * 0.381 + 0.681
= 0.121539 + 0.681
CFk2 = 0.803
CFk3 = CFk2+ CF(H,E4) (1-CFk2)
= 0.803 + 0.1 (1 - 0.803)
= 0.197 * 0.1 + 0.803
= 0.0197 + 0.803
CFk3 = 0.823
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KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
1. Implementasi ini mampu menyimpan
representasi pengetahuan pakar berdasarkan
nilai kepercayaan (Certainty Factor).
2. Dengan menggunakan implementasi certainty
factor ini dapat dijadikan solusi alternatif
bagi masyarakat untuk melakukan diagnosa
dini terhadap gejala-gejala penyakit kulit
pada sapi.
4.2 Saran
1. Pada penelitian ini digunakan kriteria yang
hanya berupa gejala fisik dari pasien,
pengembangan lebih lanjut sebaiknya
menggunakan kriteria lainnya seperti hasil
pemeriksaan laboratorium sehingga hasil
diagnosa menjadi lebih tepat dan akurat.
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