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Abstrak
Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan tehnik penalaran
dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang
tertentu. Sistem pakar memberikan nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam menangani era
informasi yang semakin canggih. Aplikasi Sistem Pakar ini menghasilkan keluaran berupa kemungkinan
penyakit ginjal yang diderita berdasarkan gejala yang dirasakan oleh user. Sistem ini menggunakan konsep
Certainty Factor (CF). Sistem akan mencari nilai CF tertinggi, dari berbagai kemungkinan jenis penyakit
berdasarkan gejala yang dimasukkan user dan hasilnya ditampilkan kepada user. Sistem Pakar untuk
Mendiagnosis Penyakit Ginjal ini menghasilkan keputusan penentuan jenis penyakit berdasarkan gejala yang
dimasukkan. Nilai CF yang mungkin dihasilkan adalah antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai CF yang
dihasilkan semakin mendekati 1, maka semakin tinggi kepastian terkena penyakit terkait. Sebaliknya, Jika
nilai CF yang dihasilkan semakin mendekati 0, maka semakin rendah kepastian terkena penyakit terkait.
Hasil diagnosis yang ditampilkan bagi pengguna meliputi nama penyakit, gejala, dan solusi pengobatannya.
Kata kunci : Sistem Pakar, Ginjal, Metode Certainty Factor.
PENDAHULUAN
Aplikasi
sistem
pakar
untuk
mendiagnosa penyakit ginjal ini adalah suatu
sistem yang terkomputerisasi untuk membantu
dokter dan untuk masyarakat khususnya dalam
mendiagnosa suatu penyakit ginjal. Aplikasi ini
berbasis web, sehingga nantinya sistem ini dapat
diakses oleh masyarakat luas secara online
melalui internet dimana saja dan kapan saja.
Angka kematian para penderita penyakit
ginjal yang semakin meningkat dalam setiap
tahunnya, dikarenakan kurangnya pengetahuan
tentang gejala awal terhadap penyakit ginjal ini
dan fasilitas kesehatan khususnya pada bagian
penyakit ginjal di Indonesia masih sangat terbatas.
Sehingga dalam bidang kesehatan juga
membutuhkan teknologi komputer. Salah satunya
adalah digunakan untuk mendiagnosa penyakit
ginjal.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut
dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu
pihak-pihak yang terlibat dalam upaya menangani
penyakit ginjal, dengan menerapkan salah satu
metode yang terdapat dalam bidang ilmu
kecerdasan buatan yang dapat mengadopsi
pengetahuan pakar ke dalam komputer sehingga
komputer dapat menyelesaikan masalah seperti
layaknya seorang pakar. Dengan adanya sistem
ini diharapkan dapat membantu doskter dan
masyarakat untuk mendiagnosa penyakit ginjal

dan cara pengobatanya. Sistem yang di rancang
hanya melakukan penalaran pada penyakit ginjal
yang berdasarkan gejala-gejala fisik yang terjadi
pada seseorang. dengan menggunakan metode
Certainty Factor dengan representasi pengetahuan
berbasis aturan ( rule based system ) dan
Penilaian dilihat dari gejala-gejala yang timbul
terhadap pasien berdasarkan rekomendasi pakar
dan studi literatur dari buku acuan mengenai
penyakit ginjal.
.
LANDASAN TEORI
Sistem Pakar
Bidang
sistem
pakar
merupakan
penyelesaiaan pendekatan yang sangat berhasil
dan bagus untuk permasalahan AI (Artificial
Intelligent) klasik dari pemograman intelligent
(cerdas). Sistem pakar (expert system) merupakan
solusi AI bagi masalah pemrograman pintar
(intelligent). Profesor Edward Feigenbaum dari
Stanford University yang merupakan pionir dalam
teknologi sistem pakar mendefinisikan sistem
pakar sebagai sebuah program kamputer pintar
(intelligent
computer
program)
yang
memanfaatkan pengetahuan (knowledge) dan
prosedur inferensi (inference procedure) untuk
memecahkan masalah yang cukup sulit sehingga
membutuhkan keahlian khusus dari manusia.
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Dengan kata lain, sistem pakar adalah sistem
komputer yang ditujukan untuk meniru semua
aspek (emulates) kemampuan pengambilan
keputusan (decision making) seorang pakar.
Sistem pakar memanfaatkan secara maksimal
pengetahuan khusus selayaknya seorang pakar
untuk memecahkan masalah. [1]

Certainty factor diperkenalkan oleh Shortliffe
Buchanan dalam pembuatan MYCIN (Wesley
1984).Certainty factor (CF) merupakan nilai
parameter klinis yang diberikanMYCIN untuk
menunjukkan besarnya kepercayaan.
Certainty factor didefinisikan sebagai berikut
(Giarattano dan Riley, 1994):

Manfaat Sistem Pakar

CF(H,E) = MB(H,E) - MD(H,E)……………[2.1]

Secara garis besar, banyak manfaat yang
dapat diambil dengan adanya sistem pakar, antara
lain [2]:
1. Membuat seorang yang awam bekerja seperti
layaknya seorang pakar.
2. Meningkatkan
produktivitas
akibat
meningkatnya kualitas hasil pekerjaan,
mengingkatnya
kualitas
pekerjaan
ini
disebabkan meningkatnya efisiensi kerja.
3. Menghemat waktu kerja.
4. Menyederhanakan pekerjaan.
5. Merupakan arsip terpercaya dari sebuah
keahlian, sehingga bagi pemakai sistem pakar
seolah-olah berkonsultasi langsung dengan
sang pakar, meskipun mungkin sang pakar
telah tiada.
6. Memperluas jangkauan, dari keahlian seorang
pakar. Di mana sebuah sistem pakar yang
telah disahkan, akan sama saja artinya dengan
seorang pakar yang tersedia dalam jumlah
besar (dapat diperbanyak dengan kemampuan
yang persis sama), dapat diperoleh dan dipakai
di mana saja.

CF(H,E): certainty factor dari hipotesis H yang
dipengaruhi oleh gejala (evidence) E.Besarnya CF
berkisar antara -1 sampai dengan 1. Nilai -1
menunjukanketidakpercayaan mutlak sedangkan
nilai 1 menunjukan kepercayaan mutlak.
MB(H,E): ukuran kenaikan kepercayaan (measure
of increased belief ) terhadaphipotesis H yang
dipengaruhi oleh gejala E.
MD(H,E): ukuran kenaikan ketidakpercayaan
(measure
of
increased
disbelief )
terhadaphipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala
E.

Metode Certainty Factor
Dalam aplikasi sistem pakar terdapat suatu
metode
untuk
menyelesaikan
masalahketidakpastian data, salah satu metode
yang dapat digunakan adalah faktor kepastian
(certainty factor ) (Kusrini, 2008). Faktor
keyakinan diperkenalkan oleh ShortliffeBuchanan
dalam pembuatan MYCIN (Wesley).Certainty
factor (CF) merupakan nilai parameter klinis yang
diberikan MYCIN untuk menunjukan besarnya
kepercayaan. Ada 2 macam faktor kepastian yang
digunakan, yaitu faktor kepastian yang diisikan
oleh pakar bersama dengan aturan dan faktor
kepastian yang diberikan oleh pengguna.Faktor
kepastian
yang
diisikan
oleh
pakar
menggambarkan kepercayaan pakarter hadap
hubungan antara antacedent dan konsekuen.
Sementara itu faktor kepastian dari pengguna
menunjukan besarnya kepercayaan terhadap
keberadaan masing-masing elemen dalam
antecedent.[3]
Penerapan Metode Certainty Factor
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2.3. Menentukan CF Paralel
Menurut Kusrini (2008) pengertian mengenai
certainty factor paralel dan contoh penerapannya
adalah sebagai berikut.Certainty factor paralel
merupakan CF yangdiperoleh dari beberapa
premis pada sebuah aturan. Besarnya CF paralel
dipengaruhi olehCF user untuk masing-masing
premis dan operator dari premis. Rumus untuk
masing-masing operator adalah sebagai berikut :
CF (x Dan y)= Min(CF(x),CF(y)) .…….……[2.2]
CF
(x
Atau
y)=
Max(CF(x),CF(y))……….…..[2.3]
CF (Tidak x)= -CF(x)..………………………[2.4]
Penyakit Ginjal
Ginjal merupakan organ tubuh manusia
yang sangat vital. Karena ginjal merupakan salah
satu organ perkemihan (ginjal-ureter-kandung
kemihuretra). Penyakit ginjal dapat meningkatkan
risiko kematian bagi penderita dan dapat juga
menjadi pemicu timbulnya penyakit jantung.
Apabila penyakit ginjal bisa dideteksi secara dini,
penyakit lain yang menyebabkan kematian bisa
segera dicegah. Karena ketidaknormalan fungsi
ginjal sering kali menggambarkan tahapan awal dari
gejala penyakit jantung [4].
Kecerdasan Buatan
Kecerdasan buatan berasal dari kata
Artificial Intelligence yang mengandung arti
tiruan atau kecerdasan. Secara harfiah Artificial
Intelligence
adalah
kecerdasan
buatan.
Kecerdasan buatan adalah salah satu bidang
dalam ilmu komputer yang membuat komputer
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agar dapat bertindak dan sebaik seperti manusia
(menirukan kerja otak manusia) [5].
Pada aplikasi kecerdasan buatan ada 2 bagian
utama yang sangat dibutuhkan yaitu [5]:
a. Basis Pengetahuan (Knowledge Base), berisi
fakta-fakta, teori pemikiran dan hubungan
antara satu dengan yang lainnya. Jurnal
Sarjana Teknik Informatika e-ISSN: 23385197
b. Motor Inferensi (Inference Engine) yaitu
kemampuan
menarik
kesimpulan
berdasarkan pengalaman.

Representasi Pengetahuan (Knowledge Base)
Upaya dari usaha penelitian pada kecerdasan
buatan
adalah
bagaimana
cara
untuk
mengembangkan
representasi
pengetahuan.
Perangkat lunak kecerdasan buatan mempunyai
banyak metode yang berbeda untuk menyajikan
pengetahuan dua diantaranya yaitu [5] :
a. Pohon
Pohon merupakan struktur penggambaran pohon
secara hirarkis. Struktur pohon terdiri dari nodenode yang menunjukkan obyek, dan arc (busur)
yang menunjukkan hubungan antar obyek.
b. Kaidah Produksi
Kaidah produksi secara umum terdiri dari
komponen-komponen sebagai berikut:
1) Ruang keadaan, yang berisi keadaan awal,
tujuan dan kumpulan aturan yang digunakan
untuk mencapai tujuan.
2) Strategi kontrol, yang berguna untuk
mengarahkan bagaimana proses pencarian
akan berlagsung dan mengendalikan arah
eksplorasi.
Kaidah produksi ini merupakan salah satu bentuk
representasikan pengetahuan yang sangat populer
dan banyak digunakan adalah kaidah produksi.
Representasi pengetahuan dengan kaidah
produksi. Representasi pengetahuan dengan
kaidah produksi, pada dasarnya berupa aplikasi
aturan (rule) yang berupa :
1) Antecedent,
yaitu
bagian
yang
mengekspresikan situasi atau
premis
(Pernyataan berawalan IF).
2) Konsekuen, yaitu bagian yang menyatakan
suatu tindakan tertentu atau konklusi yang
diterapkan jika suatu situasi atau premis
bernilai benar (Pernyataan berawalan THEN).

METODE PENELITIAN
Subjek penelitian ini adalah membuat aplikasi
sistem pakar mendiagnosa penyakit ginjal
berdasarkan gejala yang ada dan memberitahukan
cara pengobatan dari penyakit ginjal tersebut
dengan menggunakan metode Certainty Factor.
Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini
meliputi analisis data: mengumpulkan data dan
mendiskripsikan data. Perancangan Sistem :
Mengidentifikasi
masalah
dan
kebutuhan,
menentukan masalah yang cocok, akusisi
Pengetahuan, rekayasa Pengetahuan : tabel
keputusan, pohon keputusan, tabel aturan,
perancangan sistem : DVD level 0 dan flowchart
sistem. hasil program : form hasil konsultasi.
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Analisis sistem
Untuk mendiagnosa penyakit ginjal perlu diketahui
terlebih dahulu gejala-gejala yang timbul. Meskipun
dari gejala klinis (gejala-gejala yang terlihat
langsung). Ada 4 tabel untuk membantu Rule basis
pengetahuan untuk mendiagnosa penyakit ginjal ini
yaitu tabel penyakit, tabel gejala, tabel
pengobatannya dan tabel rule basis pengetahuan
penyakit dengan pengobatannya, serta akan
digambarkan
dengan
menggunakan
pohon
keputusan.
Kode
Penyakit
P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
P009
P010
Kode
Gejala
G001

Konsekuensi atau konklusi yang dinyatakan pada
bagian THEN baru dinyatakan benar, jika bagian
IF pada sistem tersebut juga benar atau sesuai
dengan aturan.
Contoh :
IF lalulintas pagi ini padat
THEN saya naik sepeda motor saja

G002
G003
G004
G005
G006

Tabel 1. Tabel Penyakit
Penyakit
Gagal ginjal akut
Kanker ginjal
Infeksi
ginjal
(Pielonefritis)
Sindrom nefrotik
Hidronefrosis
Kanker kandung kemih
Ginjal polikista
Nefritis
tubulointerstisialis
Sistitis Interstisialis
Infeksi saluran kemih
Tabel 2. Tabel Gejala
Gejala
Berkurangnya
rasa,
terutama ditangan
Darah didalam air
kencing (hematuria)
Demam
Desakan
untuk
kencing
Kejang
Kencing dimalam hari
(Nokturia)

Nilai
CF
0.6
0.7
0.6
0.6
0.5
0.7
0.6
0.6
0.5
0.6
Nilai CF
0.7
0.6
0.8
0.6
0.7
0.8
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G007
G008
G009
G010
G011
G012
G013
G014
G015
G016
G017
G018
G019
G020
G021
G022
G023
G024
G025
G026
G027
G028
G029
G030

Menggigil
Mual
Mudah lelah
Muntah
Nafsu
makan
menurun
Nanah di air kencing
Nyeri di tulang pinggul
Nyeri
didaerah
kandung kemih
Nyeri didaerah ginjal
Nyeri ketika kencing
(disuria)
Nyeri perut
Nyeri
punggung
bagian bawah
Nyeri yang hilang
timbul
Pembengkakan organ
tubuh tertentu
Pembengkakan yang
menyeluruh
Penurunan
berat
badan
Perubahan mental /
suasana hati
Rambut dan kuku
menjadi rapuh
Ruam kulit / kulit
kemerahan
Sering kencing
Syok atau kaget
Tekanan darah tinggi
(hipertensi)
Tremor tangan
Volume air kencing
berkurang

0.8
0.7
0.8
0.6
0.6
0.7
0.6
0.8
0.8
0.6
0.7
0.8
0.7

P004

S005

P005

S006

P006

S007

P007

S008

P008

0.7
0.6
0.8
0.6
0.7
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.8

Tabel 3. basis pengetahuan penyakit dan
pengobatan
Kode
Kode
Cara pengobatannya
Solusi Penyakit
Gagal Ginjal Akut sulit
diperkirakan dan dicegah,
namun
resikonya
dapat
S001
P001
dikurangi dengan menjaga
kesehatan ginjal, dengan
menerapkan pola hidup sehat
dan olahraga teratur.
Pemeriksaan fisik, dokter
memeriksa
tanda-tanda
kesehatan
umum
dan
mengujinya untuk demam dan
S002
P002
tekanan darah tinggi. Dokter
juga akan meraba perut dan
pinging untuk memastikan
adanya gejala tumor
tidak menahan hasrat buang
S003
P003
air kecil, mengkonsumsi air
yang cukup. Selain itu, jika
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S004

anda mengalami penyakit
sembelit, sebaiknya segera
ditangani. Karena hal tersebut
dapat menyebakan infeksi
kandung kemih yang nantinya
juga akan mempengaruhi
ginjal. Hal yang juga perlu
diperhatikan adalah ketika
anda ke toilet, pastikan bahwa
bagian
sensitif
terhadap
bakteri dicuci dengan bersih.
Obat antihipertensi untuk
menurunkan tekanan darah
tinggi. Diuretik yang berfungsi
untuk membuang cairan yang
berlebihan dari dalam tubuh
melalui
urine.
Obat
antikoagulan yang digunakan
untuk menurunkan risiko
penggumpalan darah. Steroid
untuk menangani peradangan
atau
glomerulonefritis
perubahan minimal.
Jika fungsi ginjal telah
menurun, infeksi menetap
atau nyeri yang hebat, maka
air kemih yang terkumpul
diatas penyumbatan segera
dikeluarkan (biasanya melalui
sebuah
jarum
yang
dimasukkan melalui kulit)
Jika penyebabnya adalah
cedera saraf, maka dipasang
kateter melalui uretra untuk
mengosongkan
kandung
kemih,
baik
secara
berkesinambungan maupun
untuk
sementara
waktu.
Kateter dipasang sesegera
mungkin agar otot kandung
kemih
tidak
mengalami
kerusakan karena peregangan
yang berlebihan dan untuk
mencegah infeksi kandung
kemih.
Lebih dari separuh penderita
akan mengalami gagal ginjal di
kemudian hari. Mengobati
infeksi dan tekanan darah
tinggi bisa memperpanjang
harapan hidup penderita.
Untuk mengatasi gagal ginjal,
dilakukan
dialisa
atau
pencangkokan ginjal.
Meskipun terbentuk jaringan
parut, fungsi ginjal biasanya
kembali
normal
setelah
pemakaian obat penyebabnya
dihentikan. Jika penyebabnya
adalah reaksi alergi, maka
pemberian kortikosteroid bisa
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S009

P009

S010

P010

mempercepat
pemulihan
fungsi ginjal.
Dilatasi (pelebaran) kandung
kemih
dengan
tekanan
hidrostatik (tenaga air). Antidepresi (memberikan efek
pereda nyeri)
Jangan tahan keinginan Anda
untuk kencing karena dengan
mengosongkan
kandung
kemih, Anda dapat mencegah
bakteri
untuk
makin
berkembang biak. Minum
banyak air. Redakan nyeri
dengan kompresan air panas.

Perancangan sistem
Penggambaran perancangan sistem menggunakan
DFD Level 0 sebagai berikut :

Gejala Penyakit

User
Nama Penyakit
Informasi Penyakit

Sistem Pakar
mendiagnosa
Penyakit Ginjal

Konfirmasi
Logon

Pakar
Nama Penyakit
GejalaPenyakit
Informasi Penyakit
Aturan
Konfirmasi Logon

Representasi
pengetahuan
(knowledge
representation) adalah cara untuk menyajikan
pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu
skema/diagram tertentu sehingga dapat diketahui
relasi antara suatu pengetahuan dengan
pengetahuan yang lain dan dapat dipakai untuk
menguji kebenaran penalarannya. Representasi
pengetahuan dibutuhkan untuk menangkap sifatsifat penting masalah dan mempermudah prosedur
pemecahan masalah dalam mengakses informasi.
Format representasi harus mudah dipahami
sehingga
seorang
programmer
mampu
mengekspresikan pengetahuan (fakta), namun
semua cara tersebut harus mengacu pada dua
entitas berikut.
1. Fakta, yaitu kejadian sebenarnya. Fakta inilah
yang akan kita representasikan.
2. Representasi
dari
fakta.
Berdasarkan
representasi inilah kita dapat mengolah
fakta.[3]
Representasi pengetahuan, kaidah produksi
dibentuk dari pengubahan tabel keputusan.
Pembuatan suatu kaidah dilakukan dengan
beberapa tahapan. Sebagai contoh perhatian
pembuatan kaidah konklusi ini akan dapat
tercapai bila kondisi – kondisi yang mendukung
terpenuhi. Pembuatan kaidah menggunakan goal
dan kondisi yang telah diperolah, seperti pada
tabel 4:

Gambar 1. DVD Level 0

Tabel 4. Keputusan
P
0
0
1

Mulai
G001
G002
G003

Tampilkan Pilihan
gejala

G004
G005
G006
G007

Baca pilihan gejala
sesuaikan dengan aturan

G008
G009
G10
G11

If solusi = 0

Solusi = kdpenyakit

G12
G13
G14

Tampilkan hasil
diagnosa

G15
G16
G17
G18

Gambar 2. Diagram Flowchart Sistem

Selesai

G19
G20
G21

PEMBAHASAN
Representasi Pengetahuan

G22
G23
G24
G25

P
0
0
2

P
0
0
3

P
0
0
4

P
0
0
5

P
0
0
6

*
* *
* * *
* * *
* *
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
* * *
* *
*
*
*
*
*
*
*

P
0
0
7

P
0
0
8

P
0
0
9

P
1
0

* * *
* *
* *
*
*
* *
*
*
*
*
*
* * *
* * *

*
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G26
G27

* *

G28
G29
G30

*

*
*
*
*

*

*

*

*

Pada sistem pakar ini jika dapat memiliki lebih
dari
satu
gejala,
gejala-gejala
tersebut
dihubungkan dengan operator DAN. Bentuk
pernyataannya adalah :
JIKA [gejala 1]
DAN [gejala 2]
DAN [gejala 3]
MAKA [penyakit]
Dan Untuk kaidah produksinya dapat dilihat
di bawah ini :
1. Kaidah untuk Gagal ginjal akut
Berkurangnya rasa, terutama di
IF
tangan
Darah
didalam
air
kencing
AND
(hematuria)
Demam
AND
Kejang
AND
Kencing dimalam hari (Nokturia)
AND
Mual
AND
Mudah lelah
AND
Muntah
AND
Pembengkakan yang menyeluruh
AND
Perubahan mental / suasana hati
AND
Ruam kulit / kulit kemerahan
AND
Syok atau kaget
AND
Tremor tangan
AND
Volume air kencing berkurang
AND
THEN Gagal ginjal akut
Dari tabel yang sudah dipaparkan sebelumnya
maka sebagai hasil uji coba sistem aplikasi yang
dibangun dihitung untuk tingkat keakuratan
menggunakan metode CF, seperti pada tabel 5:
Tabel 5. Perhitungan dengan metode CF
Gejala
Penyakit
Nilai
CF
1
Berkurangnya rasa, Gagal ginjal 0,7
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4

Mudah lelah

*

Setiap spektrum di atas akan di buat
kombinasi untuk setiap kemungkinan gejala
terpenuhi dan disesuaikan dengan jenis penyakit.
Berikut ini akan di gambarkan dalam pohon
keputusan pada gambar 3 di bawah ini.
Dalam perancangan basis pengetahuan ini
digunakan kaidah produksi sebagai sarana untuk
representai pengetahuan. Kaidah produksi
dituliskan dalam bentuk pernyataan JIKA
[premis] MAKA [konklusi]. Pada perancangan
basis pengetahuan sistem pakar ini premis adalah
gejala dan konklusi adalah jenis unsur hara,
sehingga bentuk pernyataannya adalah JIKA
[gejala] MAKA [jenis unsur hara].

No

3

terutama di tangan
Darah didalam air
kencing (hematuria)
Demam

2

akut
Gagal ginjal
akut
Gagal ginjal
akut
Gagal ginjal
akut

0,6
0,8
0,8

CF(H,e) = CF (E,e) * CF(H,E)
CF(E,e) = 1  nilai kepastian
CF(H,E) = min [ Rule CF(H,e)]
 nilai 1 jika menggunakan min, -1 jika
menggunakan max untuk batas kepastian

CF(H,e) = 1 x min[0.7, 0.6, 0.8, 0.8, ]
CF(H,e) = 0.60000002384186
Dari perhitungan di atas, didapatkan nilai faktor
kepastian dari masukan gejala untuk penyakit
gagal ginjal akut adalah 0,6

HASIL

Gambar 4. Form Pilih Gejala

Halaman ini merupakan tampilan pilihan
gejala yang disaat user melakukan konsultasi.
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Gambar 5. Tampilan Hasil Konsultasi

Halaman ini merupakan tampilan data hasil
konsultasi user yang telah menjawab beberapa
pertanyaan dari sistem yang dibangun. Hasilnya
berupa data diri user, gejala defisiensi unsur hara,
penanganan, dan gambar dari kekurangan gejala
defisiensi unsur hara tersebut.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan maka dapat di
simpulkan berikut ini :
1. Penelitian ini menghasilkan aplikasi program
sistem pakar diagnosis 10 penyakit ginjal
dengan gejala dan pengobatannya baik itu
penyakit gagal ginjal akut, kanker ginjal,
infeksi ginjal (pielonefritis), sindrom nefrotik,
hidronefrosis, kanker kantong kemih, ginjal
polikista, nefritis tubulointerstisialis, sistitis
Interstisialis dan infeksi saluran kemih dengan
metode Certainty Factor. Hasil kesimpulan
dari aplikasi yang dibangun keakuratannya
mencapai 85% dengan membandingkan
gejala-gejala yang ada .
2. Dengan adanya akses online berbasis web
maka
masyarakat
dapat
mendiagnosa
kemungkinan penyakit ginjal yang dideritanya
sebelum mengambil tindakan lebih lanjut
seperti konsultasi ke dokter atau tes
laboratorium di rumah sakit.
3. Aplikasi sistem pakar ini dapat menjadi sarana
untuk menyimpan pengetahuan tentang
penyakit ginjal dari para pakar atau ahlinya.

4. Aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa
penyakit ginjal adalahsuatu aplikasi untuk
mendiagnosa penyakit ginjal berdasarkan
pengetahuan dari para pakar.
5. Dari hasil penilaian terhadap responden,
responden tertarik dengan sistem ini karena
interface dan pewarnaan sistem sangat mudah
digunakan dan menarik, serta informasi yang
diberikan sistem sudah mencukupi kebutuhan
user dalam mendiagnosa penyakit ginjal. Dan
dari segi manfaat para dokter sangat tertarik
terhadap aplikasi sistem pakar diagnose
penyakit ginjal yang dibuat ini.
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