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ABSTRACT 
Based on statistics of Indonesia’s Ministry of Health in 1996, rate of blindness in Indonesia reached 1.5 percent of 
population or more than two million blind people live in Indonesia. The number is quite high in Asia with a ratio of 
blindness in Bangladesh of 1 percent, in India 0.7 percent, and Thailand 0.3 percent. In providing solutions to this 
problem, an application needs to be made which can make diagnosis of disease, especially the infection problem of the 
eye. The application is an expert system. This expert system uses forward chaining inference engine with the production 
rule representation of knowledge created using a web-based programming. This application can be accessed  using a 
computer or a mobile phone that supports GPRS technology. Based on the testing results, expert systems of eye infection 
can provide solutions to find symptoms and to know the details of the infection in the eye. The  time needed to make the 
diagnosis using the application is more quickly than diagnose it manually. It is expected that this expert system can serve 
as a decision support in providing health services to the community. 
Keywords:  Forward Chaining, Infection of The Eye, Web, GPRS, Time.  
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan hasil statistik Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 1996, angka kebutaan di Indonesia mencapai 
1,5 persen atau terdapat lebih dari dua juta tunanetra di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan penyataan ketua 
Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) yaitu Nila F Moeloe yang menyatakan bahwa angka tersebut cukup 
tinggi di Asia dengan perbandingan di Bangladesh angka kebutaan 1 persen, di India 0,7 persen dan Thailand 0,3 persen. 
Ketua Perdami juga menyebutkan bahwa penyebab utama kebutaan di Indonesia adalah penyakit katarak (0,78 persen), 
penyakit glaukoma (0,12 persen), kelainan refraksi (0,14 persen), dan penyakit lain terkait usia lanjut (0,38 persen). 
Untuk hasil statistika tahun 1997 sampai dengan sekarang tidak ditemukan. 
 
Tingginya tingkat penderita penyakit mata tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan 
mata, tingginya biaya pengobatan, dan lemahnya tanggapan pemerintah di bidang kesehatan. Untuk mengatasi 
permasalahan tingginya tingkat penderita penyakit mata tersebut perlu dibuat suatu aplikasi yang dapat melakukan 
diagnosa penyakit tanpa mengeluarkan uang dan waktu yang banyak untuk pergi ke dokter serta dapat memberikan 
pengetahuan lebih tentang penyakit mata. Aplikasi tersebut dalam bentuk sistem pakar. 
 
Diagnosa infeksi pada mata dengan menggunakan sistem pakar dilakukan dengan mencatat gejala-gejala dari pasien dan 
akan mendiagnosa jenis penyakitnya yang berbasis pada pengetahuan yang telah didapat dari seorang pakar, sehingga 
diharapkan sistem pakar ini dapat membantu dan mempermudah dokter maupun orang awam dalam melakukan diagnosa 
penyakit yang dialami.  
 
Hal inilah yang mendorong peneliti untuk membuat sebuah expert system shell sebagai alat bantu untuk prediksi jenis 
infeksi pada mata. Shell dibangun sendiri, mulai dari desain, metode, mesin inferensi hingga knowledge base. 
 
Aplikasi sistem pakar ini selain dapat diakses dengan menggunakan komputer, dapat juga diakses dengan menggunakan 
handphone yang mendukung teknologi GPRS. Oleh karena itu, sistem pakar ini diharapkan dapat berperan sebagai 
pendukung pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari penjelasan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ada pada penelitian, yaitu sebagai 
berikut: 

 Proses diagnosa suatu jenis infeksi pada mata masih dilakukan di rumah sakit. 
 Waktu yang lama untuk mengetahui infeksi mata yang dialami. 
 Tingginya tingkat kebutaan, rendahnya pengetahuan, dan rendahnya ekonomi masyarakat. 

 
1.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah membuat expert system shell untuk deteksi infeksi pada mata guna memberikan pelayanan 
kesehatan terhadap masyarakat sehingga mempercepat pelayanan diagnosa. 
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1.4 Batasan Masalah 
Sistem pakar yang dibangun dibatasi sebagai berikut: 

 Model representasi pengetahuan yang digunakan adalah kaidah produksi (production rule)[1]. 
 Mesin inferensi yang digunakan adalah forward chaining. 
 Batasan jenis infeksi pada mata yang ditangani adalah pada bagian kelopak mata (eyelid), saluran air mata 

(lacrimal system) dan pada bagian konjungtiva (conjungtiva). 
 Pengujian sistem pakar ini dilakukan secara offline. 
 Ruang lingkup pengambilan data di RS Mata Cicendo, Bandung dan data infeksi mata yang didapat, berdasarkan 

data infeksi mata yang ada di Indonesia. 
 
1.5 Metode Penelitian 
Metode yang dipakai untuk penelitian sistem pakar ini adalah Mesin Inferensi forward chainning. Mesin inferensi adalah 
suatu mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah, yang dalam hal ini 
mencakup bagaimana sistem dapat mengambil suatu kesimpulan berdasarkan masukan dari user pasien terhadap gejala-
gejala infeksi yang diderita dengan pengetahuan infeksi mata yang telah disimpan. 
 
Ada 2 cara penalaran yang dapat dikerjakan dalam melakukan inferensi: 
1. Forward Chaining (Runut Maju) 

Cara menggambarkan forward chaining ini adalah dengan penalaran dari fakta menuju konklusi yang terdapat dari 
fakta.  

2. Backward Chaining (Runut Balik) 
Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan (THEN dulu). Dengan kata lain penalaran 
dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang 
ada dalam basis pengetahuan. 
Mesin inferensi yang digunakan pada penelitian ini adalah forward chaining. 

 
Pendekatan yang digunakan dalam sistem pakar sebagai alat bantu untuk mengetahui infeksi pada mata menggunakan 
alur runut maju (forward chaining). Untuk proses perjalanan menggunakan mesin inferensi forward chaining diuraikan 
pada Gambar 1. 

  

 
Gambar 1. Flowchart Mesin Inferensi Forward Chaining 

2. Landasan Teori 
2.1 Sistem Pakar 
Sistem pakar (expert system) adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik 
penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut[7]. 
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2.2 Basis Pengetahuan (Knowledge base) 
Basis pengetahuan adalah bagian dari sistem yang berisi sumber pengetahuan[8]. Basis pengetahuan berisi pengetahuan-
pengetahuan dalam penyelesaian masalah.  
 
Knowledge Base dari aplikasi sistem pakar ini merupakan kunci identifikasi yang memuat data gejala-gejala dan 
penyakit-penyakit untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan oleh user (pengguna).  

 

 
Gambar 2. Flowchart Knowledge Base 

 
2.3 Representasi Pengetahuan 
Representasi pengetahuan terdiri dari 5 model, yaitu logika, jaringan semantik, object atributte value, bingkai, dan kaidah 
produksi (production rule). 
 
Teknik representasi yang digunakan dalam pembuatan rancangan sistem pakar diagnosa infeksi mata (SPIM) ini adalah 
kaidah produksi. Kaidah produksi ini menggunakan aturan jika-maka (if-then), contoh: 
 
Rule 1: IF mata terasa gatal AND mata terasa seperti terbakar AND sakit ringan pada bagian kelopak mata AND merasa 
ada sesuatu pada mata AND mata berair AND adanya kerak kelopak mata pada saat bangun pagi AND THEN pasien 
kemungkinan besar terkena Blepharitis. 

 
3. Pembahasan 
3.1 Analisa Kebutuhan Pengguna 
Berikut ini adalah daftar pengguna yang terlibat pada sistem pakar diagnosa infeksi mata ini, antara lain: 
 User Pasien merupakan pengguna sistem, dimana aktifitasnya mencakup melakukan pemeriksaan diri atas infeksi 

mata yang dialami dan deteksi infeksi mata berdasarkan gejala-gejala yang dialami.  
 User Admin merupakan pengguna sistem yang aktifitasnya melakukan proses peng-update-an terhadap informasi 

dan pengetahuan. 
 

Tabel 1. Kategori Admin Sistem Pakar 
Admin Kategori Mengelola 

    SPIM Berita Komentar Sekilas info User 
Admin SPIM admin Tidak Ya Ya Ya Ya 
Dokter dok Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
       

 
3.2 Perancangan Data 
Perancangan data digambarkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD). Untuk perancangan Sistem Pakar 
Infeksi Pada Mata (SPIM) menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) akan dijelaskan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. ERD SPIM 

 
3.3 Perancangan Proses 
Perancangan proses pada sistem pakar infeksi pada mata (SPIM) digambarkan dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD). 
 
3.3.1 DFD Level 0 Mengelola SPIM 
DFD Level 0 merupakan suatu diagram yang menjelaskan tentang proses mengelola SPIM, yang akan dijelaskan pada 
Gambar 4.  

 

   
 Gambar 4. DFD Level 0 Mengelola SPIM 

 
3.3.2 DFD Level 1 Mengelola SPIM 
DFD Level 1 merupakan suatu diagram yang menjelaskan tentang proses pengelolaan data gejala dan penyakit, relasi 
antara gejala dan penyakit, pengelolaan pasien dan diagnosa. Proses tersebut akan dijelaskan pada Gambar 5.  
 

 
Gambar 5. DFD Level 1 
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4. Pengujian dan Implementasi 
Menu beranda merupakan halaman utama website sistem pakar diagnosa infeksi pada mata yang terdapat beberapa 
informasi, yaitu: slide show gambar dari sebuah berita, berita terpopuler, cuplikan sekilas info, statistik user (jumlah 
pengunjung), polling, kategori berita, download dan berita yang sebelumnya ditampilkan. Tampilan menu beranda ini 
dapat dilihat pada Gambar 6. Menu konsultasi memiliki 2 (dua) proses, yaitu proses pendaftaran pasien jika pasien 
belum terdaftar sebagai pasien dan menu untuk melakukan konsultasi untuk yang telah terdaftar sebagai pasien dan 
merupakan halaman untuk melakukan konsultasi mengenai infeksi pada mata berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan 
atau dialami oleh pasien. Tampilan menu konsultasi pada proses pendaftaran pasien dapat dilihat pada Gambar 7 dan 
proses konsultasi pasien dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6. Menu Beranda SPIM 

 
 

 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
Gambar 7. Menu Pendaftaran Pasien 
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Gambar 8. Menu Konsultasi Pasien 
 
Menu laporan merupakan halaman yang digunakan pengguna untuk melihat hasil dari diagnosa infeksi mata yang telah 
dilakukan. Laporan ini berisi tentang penjelasan infeksi mata tersebut, penyebab, dan solusinya. Tampilan menu laporan 
dapat dilihat pada Gambar  9. 
 

 
Gambar 9. Menu Laporan 

 
4.1 Pengujian Kecepatan Sistem 
Pengujian kecepatan sistem dilakukan dengan perbandingan antara metode manual dengan menggunakan aplikasi sistem 
pakar ini. Dengan menggunakan input (gejala) yang sama, maka dapat diperoleh perbandingan waktu, sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Perbandingan penggunaaan aplikasi dengan manual 

No Nama 
Pengguna 

Manual 
(menit) 

Aplikasi 
(menit) 

Efisiensi 

1. Mahasiswa 1 20 4 80% 
2. Mahasiswa 2 21 3 85,71% 
3. Mahasiswa 3 20 4 80% 
4. Mahasiswa 4 20 3 85% 

 
Dari Tabel 2, dapat dihitung perbandingan waktu rata-rata yaitu: 
 ∑waktu manual          :     ∑waktu aplikasi       
n(jumlah pengguna)         n(jumlah pengguna)               20+21+20+20       :        4+3+4+3 

                                4                                  4              20,25 :  3.5 (menit) 
Hasil tersebut dapat menyimpulkan bahwa proses diagnosa dengan aplikasi dapat lebih cepat dibandingkan manual 
dalam satuan menit, yaitu 3.5 : 20,25 
Adapun perhitungan efisiensi sistem pakar adalah : 
Efisiensi = 100–(waktu aplikasi/waktu manual) x 100% 
Rata-rata Efisiensi =  
80%+85,71%+80%+85%  = 82,67% 
         4 
Hasil tersebut dapat menyimpulkan bahwa proses diagnosa dengan aplikasi sistem pakar memiliki efisiensi waktu 
sebesar  82,67%. 
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5. Kesimpulan 
Hasil implementasi dan analisa dalam pembuatan expert system shell sebagai alat bantu untuk prediksi jenis infeksi pada 
mata berbasis web dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi expert system shell berhasil dibangun dan dapat melakukan 
proses diagnosa sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Dan berdasarkan hasil pengujian sistem, waktu untuk 
melakukan diagnosa dengan menggunakan aplikasi dibandingkan dengan manual mendapatkan nilai efisiensi sebesar 
82,67%. 
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